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WWWWSTĘPSTĘPSTĘPSTĘP    

    

Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,    

Koleżanki i Koledzy,Koleżanki i Koledzy,Koleżanki i Koledzy,Koleżanki i Koledzy,    

Astrolabium1 będące nazwą niniejszego e-przewodnika metodycznego wskazuje 

na cele, jakie w naszym założeniu powinien spełniać. Oddając do rąk nauczycieli 

i nauczycielek niniejszy e-przewodnik chciałybyśmy przekazać podstawowe wskazówki 

wyznaczające sposoby realizacji edukacji globalnej w regionie. 

Założeniem projektu REDDSO, w ramach którego powstał niniejszy e-przewodnik, 

jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany 

informacji oraz prowadzenia innowacyjnych projektów pedagogicznych w dziedzinie 

edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji 

globalnej). Podejmowane w trakcie realizacji projektu REDDSO w Małopolsce działania 

mają na celu upowszechnianie edukacji globalnej, wsparcie współpracy podmiotów 

działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami, pogłębienie wiedzy oraz wzrost 

aktywności uczniów i nauczycieli z małopolskich szkół poprzez m.in. wskazanie możliwości 

wdrażania edukacji globalnej w nauczaniu przedmiotowym w sposób systematyczny. 

Wyrażamy nadzieję, że niniejszy e-przewodnik przyczyni się do zrealizowania 

powyższych celów i spotka się z życzliwym zainteresowaniem odbiorców, 

AutorkiAutorkiAutorkiAutorki    

                                                
1 Astrolabium jest instrumentem odwzorowującym sferę niebieską na powierzchni płaskiej. Jest to swego 
rodzaju astronomiczny kalkulator, wykorzystywany na przykład do określania godziny wschodu czy zachodu 
Słońca, albo innej gwiazdy, do konwertowania współrzędnych gwiazd z jednego systemu na inny 
(poziomego, równikowego, ekliptycznego), albo do określania azymutu, wysokości, rektascencji i odchylenia 
gwiazd, za: http://www.shadowspro.com/help/po/whatisanastrolabe.html (dostęp: 29.10.2015) 
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EWA PAJĄKEWA PAJĄKEWA PAJĄKEWA PAJĄK----WAŻNA,WAŻNA,WAŻNA,WAŻNA,        

Wskazówki podstawowe dotyczące edukWskazówki podstawowe dotyczące edukWskazówki podstawowe dotyczące edukWskazówki podstawowe dotyczące edukacji dla acji dla acji dla acji dla 

zrównoważonego rozwoju zrównoważonego rozwoju zrównoważonego rozwoju zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej w Pi edukacji globalnej w Pi edukacji globalnej w Pi edukacji globalnej w Polsceolsceolsceolsce    

 

„Punktem wyjścia musi być uznanie złożoności fenomenu świata oraz jego „Punktem wyjścia musi być uznanie złożoności fenomenu świata oraz jego „Punktem wyjścia musi być uznanie złożoności fenomenu świata oraz jego „Punktem wyjścia musi być uznanie złożoności fenomenu świata oraz jego 

wewnętrznych sprzeczności. Tak, są zjawiska, które mnie bolą. Na różnych wewnętrznych sprzeczności. Tak, są zjawiska, które mnie bolą. Na różnych wewnętrznych sprzeczności. Tak, są zjawiska, które mnie bolą. Na różnych wewnętrznych sprzeczności. Tak, są zjawiska, które mnie bolą. Na różnych 

poziomach: od głodu po, na przykład kryzys książki. I co? I nic. (…) Z tego, że będę coś poziomach: od głodu po, na przykład kryzys książki. I co? I nic. (…) Z tego, że będę coś poziomach: od głodu po, na przykład kryzys książki. I co? I nic. (…) Z tego, że będę coś poziomach: od głodu po, na przykład kryzys książki. I co? I nic. (…) Z tego, że będę coś 

negatywnie okreśnegatywnie okreśnegatywnie okreśnegatywnie określał, niewiele wynika. Jedynym twórczym podejściem jest badanie lał, niewiele wynika. Jedynym twórczym podejściem jest badanie lał, niewiele wynika. Jedynym twórczym podejściem jest badanie lał, niewiele wynika. Jedynym twórczym podejściem jest badanie 

iiii próba wyjaśniania tych zjawisk” (R. Kapuściński)próba wyjaśniania tych zjawisk” (R. Kapuściński)próba wyjaśniania tych zjawisk” (R. Kapuściński)próba wyjaśniania tych zjawisk” (R. Kapuściński)2222    

    

Edukacja globalna Edukacja globalna Edukacja globalna Edukacja globalna –––– czyli jaka? czyli jaka? czyli jaka? czyli jaka?    

Termin „edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” używany jest w Polsce 

głównie przez Ministerstwo Środowiska oraz organizacje pozarządowe zajmujące się 

edukacją, najczęściej ekologiczną, natomiast termin „edukacja globalna” odwołuje się 

do ustaleń wypracowanych w procesie debaty międzysektorowej w 2010 roku3. 

Definicja tak rozumianej edukacji globalnej brzmi następująco: 

„Edukacja globalna - to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która 

rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. 

Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom 

                                                
2 Kapuściński: Nie ogarniam świata. Z Ryszardem Kapuściński, spotykają się Witold Bereś i Krzysztof 
Burnetko, Wydawnictwo Świat Książki, 2007, s. 157 
3 Definicja edukacji globalnej została stworzona przez strony procesu międzysektorowego, mimo że pojęcie 
to było wcześniej używane w Polsce i na świecie. Zdecydowano się jednak na opracowanie nowej definicji, 
akceptowalnej dla różnych środowisk. Uczestnicy procesu międzysektorowego uznali ponadto, że terminy 
edukacja globalna, edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju mają podobny zakres 
pojęciowy a ich celowe rozróżnianie w warunkach polskich nie wnosi wartości dodanej. Dla jasności 

i przejrzystości grupa „Zagranica” zaproponowała więc wszystkim instytucjom i organizacjom przyjęcie 

oraz stosowanie terminu edukacja globalna. W rzeczywistości, kilka lat po zakończeniu procesu 
międzysektorowego, definicja EG nadal nie jest poprawnie stosowana we wszystkich środowiskach 

czy przez wszystkie osoby mające styczność z tym terminem na polu zawodowym (np. w edukacji formalnej). 
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dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania 

i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, 

politycznych i technologicznych”4. 

 

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.: 

• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, 

• poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa, 

• ochronę praw człowieka, 

• zapewnienie zrównoważonego rozwoju, 

• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami 

globalnej Północy i globalnego Południa. 

 

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest: 

• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk, 

• przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, 

• rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, 

• kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw, 

• przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń, 

• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów 

na jednostkę. 

                                                
4 Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej, Warszawa 2011, 
http://www.zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Dokumenty/Ministerialne/raport_z_
procesu_miedzysektorowego_eg.pdf. 

Raport jest podsumowaniem dyskusji w ramach serii spotkań zainicjowanych podczas konferencji 
Rozwój edukacji globalnej w Polsce – perspektywy współpracy międzysektorowej (grudzień 2009) i stanowi 
uzupełnienie porozumienia o współpracy zawartego w maju 2011 pomiędzy Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej a Grupą „Zagranica” 
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U podstaw edukacji globalnej leżą następujące wartości: 

• godność osoby ludzkiej, 

• sprawiedliwość, 

• solidarność 

• równość, 

• pokój, 

• wolność. 

 

Edukacja globalna pomaga w kształtowaniu następujących umiejętności: 

• dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności, 

• krytycznego myślenia, 

• praktycznego wykorzystywania wiedzy, 

• podejmowania świadomych decyzji, 

• współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw: 

• odpowiedzialności, 

• szacunku, 

• uczciwości, 

• empatii, 

• otwartości, 

• osobistego zaangażowania, 

• gotowości do ustawicznego uczenia się. 
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EdukEdukEdukEdukacja globalna w nowej podstawie programowejacja globalna w nowej podstawie programowejacja globalna w nowej podstawie programowejacja globalna w nowej podstawie programowej 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w pierwszej połowie 2008 roku zapoczątkowało 

reformę programową kształcenia ogólnego w polskich szkołach. Zmiany są wprowadzane 

w życie od roku szkolnego 2009/2010. 

Przedstawicielki i przedstawiciele grupy roboczej ds. edukacji rozwojowej (nazywanej 

później globalną) działającej przy Grupie „Zagranica” włączyli się w proces 

wypracowywania, a następnie konsultacji społecznych nowej podstawy programowej. 

Opinie osób zaangażowanych we wprowadzanie do szkół tego rodzaju edukacji zostały 

przychylnie przyjęte. Efektem było uwzględnienie w projekcie nowego rozporządzenia 

zmieniającego podstawę szeregu treści pozwalających nauczycielkom i nauczycielom 

na realizowanie na swoich zajęciach edukacji globalnej5. 

Wraz z wprowadzeniem do praktyki szkolnej nowej podstawy programowej edukacja 

globalna stała się częścią takich przedmiotów jak geografia, wiedza o społeczeństwie 

czy historia. W aneksie (por. Aneks 1) przedstawiamy wykaz treści dotyczących nowej 

podstawy programowej, które częściowo lub w całości pokrywają się z problematyką 

edukacji globalnej. Lista ta jest podzielona według przedmiotów i etapów edukacyjnych.  

    

Zasady dobrej jakości edukacji globalnejZasady dobrej jakości edukacji globalnejZasady dobrej jakości edukacji globalnejZasady dobrej jakości edukacji globalnej    

Realizację edukacji globalnej w sektorze formalnym czy nieformalnym ułatwią 

wskazówki mające na celu podnoszenie jej jakości. Oprócz spełniania poniższych 

warunków, dobra edukacja globalna powinna być spójna z definicją wypracowaną 

w procesie międzysektorowym, przytoczoną w niniejszym rozdziale. Wskazówki zostały 

wypracowane przez organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji i odnoszą się 

do jakości edukacji globalnej na różnych poziomach jej realizacji6.  

 

 
                                                
5 Por. www.ceo.org.pl/sites/default/files/.../eg_w_podstawie_programowej.pdf 
6 Por. http://eg.edudemo.org.pl/czym-jest-eg/jakosc-eg 
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1. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji.1. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji.1. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji.1. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji.    

Oceniając jakość edukacji globalnej powinniśmy szczególnie wziąć pod uwagę kryteria 

dobrej edukacji takie jak: 

• kształtowanie postaw i umiejętności, 

• spójność i celowość działań, 

• długoterminowość, 

• stosowność przekazywanych treści, typów działań do potrzeb grupy docelowej, 

• wpływ określonych działań na grupę docelową, 

• trwałość rezultatów i skuteczność działań edukacyjnych. 

 

2. Edukacja globalna prowadzi do zrozumienia procesów oraz współzależności 2. Edukacja globalna prowadzi do zrozumienia procesów oraz współzależności 2. Edukacja globalna prowadzi do zrozumienia procesów oraz współzależności 2. Edukacja globalna prowadzi do zrozumienia procesów oraz współzależności 

globalnglobalnglobalnglobaln    

Celem dobrej edukacji globalnej jest ukazywanie złożoności oraz wielotorowości 

procesów globalnych. Działania edukacyjne powinny dążyć do wyjaśnienia przyczyn 

i konsekwencji procesów oraz zachęcić odbiorców do analizowania, krytycznego myślenia 

oraz budowania świadomej postawy wobec przedstawionych zagadnień globalnych. 

 

3333. Edukacja globalna uznaje godność ludzką, równość, szacunek, uczciwość, . Edukacja globalna uznaje godność ludzką, równość, szacunek, uczciwość, . Edukacja globalna uznaje godność ludzką, równość, szacunek, uczciwość, . Edukacja globalna uznaje godność ludzką, równość, szacunek, uczciwość, 

sprawiedliwość i solidarność jako podstawowe wartości wszystkich przekazów sprawiedliwość i solidarność jako podstawowe wartości wszystkich przekazów sprawiedliwość i solidarność jako podstawowe wartości wszystkich przekazów sprawiedliwość i solidarność jako podstawowe wartości wszystkich przekazów 

iiii    materiałów edukacyjnych.materiałów edukacyjnych.materiałów edukacyjnych.materiałów edukacyjnych.    

Przybliżając tematykę współzależności globalnych w szczególny sposób powinniśmy 

dbać o godność ludzką, w tym osób portretowanych, opisywanych czy cytowanych 

w materiałach podejmujących problematykę edukacji globalnej. 
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Należy upewnić się, czy godność tych osób nie została naruszona, również przez 

kontekst sytuacyjny w jakim te osoby są przedstawione. Informując jakie są różnice 

pomiędzy ludźmi pochodzącymi z innych części świata warto również podkreślać 

podobieństwa. We wszystkich materiałach i działaniach o charakterze edukacyjnym 

powinno się dbać o zagwarantowanie praw ludziom i ich społecznościom, przedstawiać 

ich jako równoprawnych partnerów naszych działań. 

4. Edukacja globalna unika obrazów i wiadomości szerzących stereotypy, 4. Edukacja globalna unika obrazów i wiadomości szerzących stereotypy, 4. Edukacja globalna unika obrazów i wiadomości szerzących stereotypy, 4. Edukacja globalna unika obrazów i wiadomości szerzących stereotypy, 

wzbudzających sensację oraz prowadzących do dyskryminacji.wzbudzających sensację oraz prowadzących do dyskryminacji.wzbudzających sensację oraz prowadzących do dyskryminacji.wzbudzających sensację oraz prowadzących do dyskryminacji.    

W działaniach edukacyjnych należy dbać o niepogłębianie istniejących stereotypów, 

należy unikać generalizacji i nie dopuszczać do dyskryminowania. Sensacyjne 

czy drastyczne obrazy nie powinny być wykorzystywane, ponieważ są niezgodne 

z wartościami edukacji globalnej, nie spełniają jej celów oraz nie prowadzą 

do długotrwałego zaangażowania odbiorców. 

5. Edukacja globalna upodmiotawia odbiorców swoich działań.5. Edukacja globalna upodmiotawia odbiorców swoich działań.5. Edukacja globalna upodmiotawia odbiorców swoich działań.5. Edukacja globalna upodmiotawia odbiorców swoich działań.    

Partnerstwo w procesie edukacyjnym stanowi jeden z filarów edukacji globalnej. 

Poczucie współtworzenia działań edukacyjnych oraz aktywność odbiorców na każdym 

etapie działania daje nie tylko możliwość zwiększenia waloru edukacyjnego działań, 

ale również trwałości ich rezultatów. Efektem tak prowadzonych działań edukacji globalnej 

będzie zmiana postaw odbiorców na przykład budowanie świadomej postawy 

wobec procesów i współzależności globalnych. 

W świetle powyższego ważnym aspektem EG jest równieżważnym aspektem EG jest równieżważnym aspektem EG jest równieżważnym aspektem EG jest również: 

• realizowanie treści edukacji globalnej zawartej w nowej podstawie programowej  

• dochowanie staranności i rzetelności w doborze materiałów edukacyjnych 

oraz informacyjnych, tj. z uwzględnieniem zasad Kodeksu ws. obrazów 

i wiadomości dotyczących krajów Południa (por. Aneks do niniejszego  

e-przewodnika). 
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AGNIESZKA SADOWSKAAGNIESZKA SADOWSKAAGNIESZKA SADOWSKAAGNIESZKA SADOWSKA----KONCZAL, KONCZAL, KONCZAL, KONCZAL,     

Wskazówki praktyczne czyliWskazówki praktyczne czyliWskazówki praktyczne czyliWskazówki praktyczne czyli    oooo    edukacji globalnej realizowanej edukacji globalnej realizowanej edukacji globalnej realizowanej edukacji globalnej realizowanej 

wwww    Małopolsce (dobrMałopolsce (dobrMałopolsce (dobrMałopolsce (dobreeee    prprprpraktyki)aktyki)aktyki)aktyki)    

 

Niezwykle istotnym wsparciem dla formalnego systemu kształcenia w zakresie 

edukacji globalnej jest działalność organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. 

Zasobami, którymi dysponują podmioty trzeciego sektora są przede wszystkim 

innowacyjność i wiedza ekspercka w zakresie edukacji globalnej, które przekładają się 

na wysoką jakość materiałów dydaktycznych oraz rzetelność działań edukacyjnych 

prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia.  

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi daje możliwość pogłębienia wiedzy 

w zakresie edukacji globalnej, a bogate bazy rzetelnych materiałów są przydatne 

do przygotowania atrakcyjnych zajęć dydaktycznych. Z drugiej strony taka współpraca 

stanowi okazję do włączenia uczniów i uczennic w różnorodne, innowacyjne projekty, 

zwiększając tym samym ich wiedzę i świadomość na temat globalnych współzależności 

oraz kształtując postawę zaangażowania i odpowiedzialności za losy świata.  

Na terenie Małopolski działa szereg organizacji specjalizujących się w różnych 

obszarach tematycznych edukacji globalnej – począwszy od edukacji konsumenckiej, 

przez edukację ekologiczną, skończywszy na zagadnieniach pomocy rozwojowej 

i humanitarnej. Różnorodnością cechuje się również charakter podejmowanych działań: 

są to zarówno warsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, otwarte gry miejskie 

i warsztaty dla mieszkańców czy konferencje.  

W tej części opracowania zawarty jest zbiór dobrych praktyk w zakresie edukacji 

globalnej, wypracowanych przez działające na terenie Małopolski organizacje trzeciego 

sektora i instytucje kultury.7 

                                                
7 Więcej informacji na temat realizowanych w dziedzinie edukacji globalnej projektów znajduje się na 
stronach programu Polska Pomoc MSZ, por. 
https://www.polskapomoc.gov.pl/Repozytorium,projektow,1911.html (dostęp: 29.10.2015) 
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Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (oddział krakowski)Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (oddział krakowski)Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (oddział krakowski)Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (oddział krakowski)    

Obszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematyczny: edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, 

edukacja przyrodnicza 

Zakres działańZakres działańZakres działańZakres działań: warsztaty, szkolenia, gry miejskie, e-learning 

Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest doświadczoną 

organizacją, która koncentruje się na współpracy ze szkołami – prowadząc szkolenia 

dla nauczycieli i warsztaty z uczniami. Pierwotnie, głównym obszarem, wokół którego 

koncentrowały się działania stowarzyszenia była edukacja ekologiczna, jednak coraz 

częściej projekty skupiają się na tematyce edukacji międzykulturowej i globalnej. Od trzech 

lat Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” realizuje projekt pt.: „Edukacja Globalna 

dla najmłodszych”, który z roku na rok cieszy się niesłabnącym powodzeniem 

wśród nauczycieli w całej Polsce. Głównymi działaniami w tym projekcie są szkolenia 

dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz warsztaty prowadzone 

z uczniami i uczennicami przez trenerów i trenerki „Źródeł”. Mocną stroną projektu 

jest obszerna publikacja, zawierająca kilkanaście scenariuszy zajęć – jeden z nich znajdą 

Państwo w załączniku niniejszego poradnika. Jednym z najciekawszych projektów 

zrealizowanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Małopolsce był 

ogólnopolski projekt pod nazwą „Aby dojść do źródeł, trzeba płynąć pod prąd”, 

dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Działania obejmowały zarówno warsztaty z uczniami i uczennicami szkół 

i przedszkoli, grę miejską angażującą mieszkańców Krakowa, jak również wydanie 

publikacji z materiałami dla nauczycieli (scenariusze zajęć i gier dydaktycznych). Projekt 

skoncentrowany był na problematyce związanej z wodą, obejmując jednak bardzo szerokie 

spektrum zagadnień takich jak: dostęp i prawo do wody, zasoby wody, znaczenie wody 

w przyrodzie, woda butelkowana i odpady, prawa kobiet w kontekście dostępu do wody 

czy też woda w kulturze. Więcej informacji na temat tego projektu oraz scenariusze gier 

i zajęć dydaktycznych dostępne są na stronie internetowej: http://woda.edu.pl 

Dane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktowe: http://www.zrodla.org, e-mail: krakow@zrodla.org.pl 
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Fundacja Kupuj OdpowiedzialnieFundacja Kupuj OdpowiedzialnieFundacja Kupuj OdpowiedzialnieFundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

Obszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematyczny: edukacja konsumencka 

Zakres działańZakres działańZakres działańZakres działań: warsztaty, szkolenia, happeningi, seminaria, działalność wydawnicza 

Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie to młoda, jednak bardzo prężnie 

działająca organizacja o zasięgu ogólnopolskim, z siedzibą w Krakowie. Głównym 

obszarem zainteresowania Fundacji jest edukacja konsumencka oraz aktywne włączanie 

się w poprawę warunków pracy w krajach Globalnego Południa. Ogromnym atutem 

Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie jest obszerna, rzetelnie przygotowana baza wiedzy 

na temat odpowiedzialnej konsumpcji, która dostępna jest na stronach internetowych 

organizacji. Znajdziemy tam zarówno artykuły, broszury, filmy, poradniki czy scenariusze 

zajęć do wykorzystania w trakcie zajęć dydaktycznych. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

realizuje wiele różnorodnych projektów i kampanii.  

Spośród bogatego dorobku Fundacji na uwagę zasługuje m.in. projekt „Kupuj 

odpowiedzialnie drewno i papier”, którego celem jest zwrócenie uwagi konsumentów 

na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną i przemysłem 

drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie. Projekt skierowany jest do nauczycieli 

i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również do ogółu konsumentów. 

Oprócz zajęć warsztatowych, Fundacja przygotowała obszerny pakiet edukacyjny na który 

składają się opis merytoryczny, scenariusze zajęć, ćwiczenia, pomysły na samodzielne 

projekty uczniów, filmy i zdjęcia o tematyce leśnej. Więcej informacji o projekcie 

oraz materiały w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.ekonsument.pl/lasy 

Dane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktowe: http://www.ekonsument.pl/, tel.: +48 12 431 28 08 
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Muzeum Etnograficzne w KrakowieMuzeum Etnograficzne w KrakowieMuzeum Etnograficzne w KrakowieMuzeum Etnograficzne w Krakowie    

Obszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematyczny: edukacja wielokulturowa, edukacja globalna, edukacja regionalna 

Zakres działańZakres działańZakres działańZakres działań: warsztaty, wystawy 

ZreaZreaZreaZrealizowane projekty: lizowane projekty: lizowane projekty: lizowane projekty: Poza swoją statutową działalnością obejmująca przygotowanie 

i udostępnianie wystaw zwiedzającym, Muzeum Etnograficzne w Krakowie chętnie 

angażuje się w działalność edukacyjną na polu edukacji globalnej. W sezonie 2015/2016 

Muzeum, w ramach projektu „Etnokalendarz”, prowadzi cykl weekendowych warsztatów 

rodzinnych obejmujących m.in. tematykę szeroko pojętej edukacji globalnej. Pierwsze 

spotkanie pt. „Wokół stołu” poświęcone było zagadnieniom żywności – uczestnicy 

przyglądali się jaką drogę pokonuje produkt zanim trafi na nasze talerze, jak wygląda 

produkcja pożywienia w różnych częściach świata oraz jakie smaki są charakterystyczne 

dla jesieni. Warsztaty mają na celu rozwijanie ciekawości i wrażliwości oraz poczucia, 

że każdy z nas swoimi codziennymi wyborami ma szansę realnie oddziaływać na życie 

ludzi w różnych częściach świata. 

Dane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktowe: Plac Wolnica 1, Kraków, http://etnomuzeum.eu, tel.: +48 012 430 60 
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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona SiećZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć    

Obszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematyczny: edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna, 

edukacja konsumencka 

Zakres działańZakres działańZakres działańZakres działań: edukacja, wspieranie inicjatyw obywatelskich, działalność wydawnicza, 

seminaria, e-learning, debaty 

Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Związek Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć” jest organizacją 

pożytku publicznego zrzeszającą organizacje pozarządowe działające na terenie całej 

Polski, a celem działalności jest dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie 

obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego, odpowiedzialnego stylu życia. Polska 

Zielona Sieć aktywnie działa w obszarach edukacji konsumenckiej i ekologicznej (program 
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„Dla klimatu”), zajmuje się ekorozwojem krajów Globalnego Południa i edukacją globalną 

(projekt „Akcja dla Globalnego Południa”) oraz podejmuje wysiłek budowania 

społeczeństwa obywatelskiego. W wymiarze lokalnym, Polska Zielona Sieć działa 

aktywnie na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez realizację programu 

„Czyste powietrze dla Krakowa”. W ramach programu „Akcja dla Globalnego Południa”, 

Polska Zielona Sieć przeprowadziła m.in. kurs e-learningowy na temat zależności 

globalnych (materiały są dostępne do pobrania na stronie internetowej), który stanowi 

część bogatej bazy wiedzy przygotowanej przez organizację. Na stronie internetowej 

znajdziemy m.in. filmy, broszury, zdjęcia czy publikacje.  

Jednym z ciekawszych działań w zakresie edukacji globalnej jest kampania „Jedz„Jedz„Jedz„Jedz    

lokalnie,lokalnie,lokalnie,lokalnie,    myślmyślmyślmyśl    globalnie.globalnie.globalnie.globalnie.    OdOdOdOd    szkolnychszkolnychszkolnychszkolnych    ogrodówogrodówogrodówogrodów    dodododo    zrównoważonychzrównoważonychzrównoważonychzrównoważonych    systemówsystemówsystemówsystemów    

żywnościowych“żywnościowych“żywnościowych“żywnościowych“, której celem jest    wzmocnienie potencjału młodzieży oraz kadry 

nauczycielskiej w umiejętności krytycznego rozumienia problemów globalnych 

i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie. Projekt uwzględnienia szczególnie 

tematykę związaną ze współczesnym modelem produkcji i konsumpcji żywności 

w kontekście problemów środowiskowych i społecznych, jakie wywołuje oraz korzyści 

z budowania lokalnych systemów żywnościowych. ProjektProjektProjektProjekt    trwatrwatrwatrwa    odododod    1111    styczniastyczniastyczniastycznia    2015201520152015    dodododo    31313131    

grudniagrudniagrudniagrudnia    2017201720172017    iiii    zaangażujezaangażujezaangażujezaangażuje    łączniełączniełączniełącznie    4200420042004200    nauczycielinauczycielinauczycielinauczycieli    iiii    42424242    000000000000    uczniów.uczniów.uczniów.uczniów. Działania 

skierowane są zarówno do młodzieży szkolnej jak i kadry nauczycielskiej. W tym czasie 

w każdym kraju partnerskim odbędą się: konkursy na foto-reportaże i produkcję filmów 

video, szkolenia z edukacji globalnej i dziennikarstwa obywatelskiego, międzynarodowe 

wizyty studyjne dla nauczycieli, akcje zakładania ogrodów w szkołach i wydarzenia 

publiczne skierowane do społeczności lokalnych. Opracowane zostaną innowacyjne 

narzędzia edukacyjne dla kadry nauczycielskiej do pracy na każdym etapie nauczania 

szkolnego oraz aplikacja na telefon dla młodzieży. Więcej informacji można zaleźć 

na stronie internetowej http:// globalnepoludnie.pl/ 

Dane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktoweDane kontaktowe: http://zielonasiec.pl/ e-mail: info@zielonasiec.pl 
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Instytut Wschodnich InicjatywInstytut Wschodnich InicjatywInstytut Wschodnich InicjatywInstytut Wschodnich Inicjatyw    

Obszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematycznyObszar tematyczny: edukacja międzykulturowa 

Zakres dziaZakres dziaZakres dziaZakres działańłańłańłań: projekty społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty 

studyjne, szkolenia  

Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Zrealizowane projekty: Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) działa od 2010 roku, 

a głównym obszarem jego działalności jest wspieranie rozwoju współpracy oraz wymiany 

doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-

Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Stowarzyszenie stawia sobie za cel łamanie 

stereotypów oraz budowanie dialogu międzykulturowego. W trakcie kilku lat swojej 

działalności Instytut Wschodnich Inicjatyw zrealizował szereg projektów obejmujących 

również zagadnienia edukacji globalnej. Wśród nich warto zwrócić uwagę m.in. na projekt 

„Islam – religia wielu kultur”, który obejmował cykl warsztatów dla uczniów krakowskich 

szkół. Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów oraz przezwyciężanie stereotypów 

na temat muzułmańskiego kręgu kulturowego. Ponadto IWI zrealizował projekt „Polaka 

z Kazachem rozmowy: młodzi reporterzy”, w ramach którego przeprowadzono letnią 

Akademię Dziennikarstwa skierowaną do młodzieży polskiego pochodzenia 

zamieszkującej w Kazachstanie. Natomiast w ramach projektu „Międzypokoleniowe 

spotkania przy samowarze” Instytut podjął wysiłek integrowania środowisk 

młodzieżowych i senioralnych realizując serię warsztatów kulturoznawczych i językowych 

podejmujących tematykę wschodniego obszaru kulturowego. 

Instytut Wschodnich Inicjatyw podejmuje również szereg działań o charakterze 

artystycznym, angażując się w przedsięwzięcia filmowe, teatralne czy wokalne.  

Dane koDane koDane koDane kontaktowentaktowentaktowentaktowe: e-mail: iwi@iwi.org.pl tel.: +48 790 331 828 
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JOLANTA MAĆKOWICZ,JOLANTA MAĆKOWICZ,JOLANTA MAĆKOWICZ,JOLANTA MAĆKOWICZ,        

Wskazówki metodyczne czyli jak realizować treści z edukacji Wskazówki metodyczne czyli jak realizować treści z edukacji Wskazówki metodyczne czyli jak realizować treści z edukacji Wskazówki metodyczne czyli jak realizować treści z edukacji 

dladladladla zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)zrównoważonego rozwoju (edukacji globalnej)    

 

Wybór metodyki pracy zależy w dużej mierze od celów, jednakże w edukacji 

globalnej zaleca się szczególnie stosowanie metod aktywizujących, ograniczając 

tym samym grupę metod podających. Metody i techniki aktywizujące rozwijają 

samodzielność myślenia i działania, chęć samodzielnego dociekania, podejmowania 

wyzwań jak również kształtują pozytywną motywację do uczenia się. Zadaniem każdego 

nauczyciela/ki powinno być „stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrycie 

siebie, uzyskanie poczucia własnej wartości, dojrzewanie społeczne, a przede wszystkim 

przeżywania radości z własnego rozwoju”8. Można zatem stwierdzić, iż efekty 

realizowanych działań w ramach edukacji globalnej w znacznym stopniu uzależnione są 

od metod stosowanych w procesie dydaktycznym, metod aktywizujących, które angażują 

uczniów i uczennice. 

Wśród zalecanych metod pracy z uczniami w realizacji treści z zakresu edukacji 

globalnej warte szczególnej uwagi są: 

1.1.1.1. Metoda dociekań filozoficznychMetoda dociekań filozoficznychMetoda dociekań filozoficznychMetoda dociekań filozoficznych (ang. Philosophy for Children, P4C), która 

została opracowana w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych przez Matthew 

Lippmana i znalazła także zwolenników w Polsce. Podstawowym założeniem tej metody 

jest, stwierdzenie, że edukacja nie polega na przekazie wiedzy, ale na rozwijaniu 

samodzielnego i krytycznego myślenia9. Główny nacisk w koncepcji Matthew Lippmana 

położony jest przede wszystkim na rozwijanie krytycznego myślenia prowadzącego 

do uzasadnionych wniosków i promującego odrzucanie przyjmowania wiedzy w sposób 

                                                
8 M. Chomczyńska – Miliszkiewicz, Polubić szkołę. WSiP, Warszawa 1995 

9 E. Linek, Zastosowanie metody dociekań filozoficznych w edukacji globalnej [w:] Zrozum świat. Materiały 
z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych, IGO, http://teg.edu.pl/wp-
content/uploads/2014/10/IGO_zrozum_swiat.pdf 
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bezkrytyczny10. Zamierzeniem Autora programu filozoficznych dociekań było uwolnienie 

potencjału tkwiącego w uczniach i pobudzenie do refleksji, a przez to przyjęcie krytycznej 

postawy wobec przedstawianej wizji świata11. 

Metoda dociekań filozoficznych opiera się na pracy w tzw. społeczności 

dociekającej, którą stanowi klasa lub grupa uczniów wraz z nauczycielem. Pierwszym 

krokiem jest zapoznanie się uczniów z materiałem wyjściowym: uczennice i uczniowie 

czytają razem historię lub oglądają zdjęcia, bądź krótkie filmy itp. Następnie wymyślają 

swoje własne pytania i problemy do tego materiału. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie 

odpowiedzi w dyskusji, w której uczestniczy cała społeczność dociekająca, a zatem, 

również nauczyciel. Jego zadaniem jest także czuwanie nad przebiegiem dyskusji12. 

W praktyce zajęcia prowadzone metodą P4C mają wyznaczoną strukturę. Są to: 

1) ććććwiczenie wprowadzająwiczenie wprowadzająwiczenie wprowadzająwiczenie wprowadzającececece (integracyjne); 

2) część właściwaczęść właściwaczęść właściwaczęść właściwa (dyskusja po uprzednim zapoznaniu z materiałem); 

3) podsumowaniepodsumowaniepodsumowaniepodsumowanie (wyszczególnienie najważniejszych tez i wniosków)13. 

Należy pamiętać, że nie zawsze uda się znaleźć odpowiedzi na wszystkie 

postawione pytania, ale warto wrócić  do nierozwiązanych kwestii najlepiej następnego 

dnia, z uwagi na zachodzący proces inkubacji14. 

Poprzez uczestnictwo w społeczności dociekającej  uczniowie uczą się m.in.: 

                                                
10 M. Lippman, Czym jest krytyczne myślenie [w:] B. Elwich, A. Łagodzka, Filozofia dla dzieci. Wybór 
artykułów, Fundacja „Edukacja dla Demokracji”, Warszawa 1996. 

11 G. Lipska-Badotti, Metoda dociekań filozoficznych w  edukacji globalnej[w:] M. Kuleta-Hulboj, M. 
Gontarska (red.), Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015, http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/DSW_Edukacja-
globalna_PL_v1.1-1.pdf 

12 Uczymy jak uczyć edukacji  globalnej. Podręcznik dla nauczycieli akademickich 

13 Zob. więcej: E. Linek, Zastosowanie metody dociekań filozoficznych w edukacji globalnej…op.cit. 

14 Inkubacja to nieświadome opracowywanie informacji – etap tzw. „przespania się z problemem” 
wykorzystywany w aktywnych metodach nastawionych na poszukiwanie rozwiązań m.in. w tzw. „burzy 
mózgów”. Por. M. Łobocki, W  poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Warszawa 1990. 
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- współdziałania w zespole poprzez wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania, 

słuchanie innych i odnoszenie się do ich wypowiedzi, oraz szanowanie odmiennych opinii. 

- krytycznego myślenia i dyskutowania poprzez odrzucanie twierdzeń i informacji, które 

nie są przekonująco uzasadnione, wyrażanie własnych opinii w sposób przemyślany 

i odpowiedzialny, uzasadnianie swoich wypowiedzi i posługiwanie się argumentami 

odpowiednimi do sytuacji, oraz przewidywanie konsekwencji głoszenia takiego czy innego 

poglądu15. 

Kolejną, wartą uwagi metodą stosowaną w edukacji globalnej jest tzw. gra miejska. 

2.2.2.2. Gra miejskaGra miejskaGra miejskaGra miejska16 łączy w sobie elementy happeningu i podchodów, a podstawowe 

założenie tej metody stanowi, że miasto jest planszą gry. Należy więc spojrzeć 

na otaczający nas teren z innego punktu widzenia, by często odkryć go na nowo podczas 

szukania miejsc, budynków czy pomników sławnych ludzi i historycznych wydarzeń. Grę 

można zorganizować na dwa sposoby: z pomocą lokalnego samorządu na większą skalę, 

albo dzięki własnym, szkolnym zasobom. Etap realizacji składa się z pięciu kroków 

uwzględniających17:  

1) CelCelCelCel, może dotyczyć np. znajomości historii, czy wiedzy o życiu fauny i flory leśnej; 

2) UczestnikówUczestnikówUczestnikówUczestników, czyli dostosowanie tematu gry do wieku uczniów (w grze może 

brać udział jedna klasa, lub cała szkoła);  

3) FFFFabułabułabułabułęęęę, gra powinna opierać się na motywie przewodnim, który może stanowić 

temat książki filmu czy legendy, ale dobrze sprawdzają się motywy uniwersalne 

(np. ratowanie świata przed zagładą);  

                                                
15 A.M. Sharp, Wspólnota dociekająca. Edukacja dla demokracji, „Edukacja Filozoficzna” 1994;17., Za: E. Linek, 
Zastosowanie metody dociekań filozoficznych w edukacji globalnej…op.cit., s.11. 
16 Zwana również grą uliczną 
17 A. Podsiadły, Gra miejska w szkole krok po kroku – scenariusz kreatywnej, nowoczesnej lekcji bez tablicy 
interaktywnej i komputera, strona internetowa: Edukacja - Internet - Dialog, 
http://www.eid.edu.pl/blog/wpis,gra_miejska_w_szkole_krok_po_kroku_-
_scenariusz_kreatywnej_nowoczesnej_lekcji_bez_korzystania_z_tablicy_interaktywnej_i_komputera,1261.ht
ml;  



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

20202020    

4) ScenariuszScenariuszScenariuszScenariusz i zasad i zasad i zasad i zasadyyyy gry gry gry gry, które należy spisać i rozdać uczestnikom (należy 

precyzyjnie określić kryteria czasu na wykonanie poszczególnych zadań 

i przyznawania za nie punktów);  

5) Materiały pomocniczeMateriały pomocniczeMateriały pomocniczeMateriały pomocnicze, czyli rekwizyty czy nazwy stacji, w której uczestnicy 

mają do wykonania zadanie. Warto również zadbać o poczęstunek dla uczestników 

po zakończeniu gry18. 

Jeszcze jedną wartą opisania metodą zalecaną w nauczaniu treści z zakresu edukacji 

globalnej jest metoda sześciu kapeluszy, zwana także metodą kapeluszy myślowych. 

3.3.3.3. KKKKapeluszeapeluszeapeluszeapelusze myślowe myślowe myślowe myślowe autorstwa Edwarda de Bono, to jedna z metod analizowania, 

oceniania i wyboru pomysłów. Każdy z kapeluszy jest metaforą pewnego sposobu 

myślenia. Metoda ta polega na kształceniu umiejętności myślenia równolegle o różnych 

aspektach omawianego zagadnienia. Dzięki temu metoda ta odzwierciedla złożoność 

ludzkiego myślenia i równoległość występowania problemów. Służy do ćwiczenia 

umiejętności indywidualnego i grupowego rozwiązywania problemów19. 

Uczniowie zakładają lub zdejmują jeden z tych kapeluszy, aby zaznaczyć, jakim typem 

myślenia będą w danym momencie się posługiwać. Zakładanie i zdejmowanie kapeluszy 

zmusza, ale i daje uczestnikom możliwość przechodzenia z jednego typu myślenia 

do drugiego. Biały kapelusz symbolizuje osobę neutralną, która bazuje jedynie 

na dostępnych informacjach. Czerwony kapelusz symbolizuje osobę opierającą się 

na intuicji, uczuciach i emocjach, toteż uczniowie nie muszą uzasadniać swoich 

wypowiedzi Czarny kapelusz symbolizuje osobę będącą „sędzią”. Uczeń zakładający czarny 

kapelusz, powinien krytycznie i logicznie przeanalizować dany temat. Żółty kapelusz 

symbolizuje osobę optymistyczną, ale też myślącą, która poszukuje wartości i korzyści 

w dyskutowanej sytuacji. Zielony kapelusz symbolizuje osobę mającą nowe pomysły 

i nowe spojrzenie na dyskutowaną sprawę. Niebieski kapelusz symbolizuje osobę, która 

                                                
18 w zależności od uszczegółowienia scenariusza , przygotowanie gry może mieć więcej etapów. Por. Włącz 
się do gry, Gra miejska, a co to takiego, http://www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-
gry.pdf 
19 J. Korzeniowski, M. Machałek Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2011, s. 78 
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winna rozważyć cały zachodzący podczas dyskusji proces myślenia. Ma ona za zadanie 

obmyślić kolejne kroki w sferze rozważań lub konkretnych działań. 

Istnieje cały wachlarz metod aktywizujących, które warto wykorzystać w realizacji 

treści z EG20, są to m.in.: mapy mentalne i konceptualne, teatr forum, burza mózgów, czas 

w kręgu, gorące krzesła, czy oś wartości. Wybór odpowiedniej strategii, zależy - jak już 

wspomniano - od celu, a metoda powinna być również adekwatna do wieku uczestników, 

o czym doświadczony pedagog zawsze pamięta. 

Metody aktywizujące  rozwijają twórczą inicjatywę  u dzieci i uczą krytycznego 

myślenia, kształtując postawę poszukiwawczą. Edukacja nastawiona na naukę 

samodzielnego myślenia jest koniecznym elementem kształtowania postaw 

obywatelskich i  świadomości globalnej21. Kreatywność i krytyczne myślenie są 

zasadniczymi aspektami w procesie uczenia się i powinny przepełniać cały proces 

dydaktyczny, w szczególności zaś tematykę EG, która nabiera wyjątkowego znaczenia 

we współczesnych czasach. 

                                                
20 Zob. więcej: Uczymy jak uczyć edukacji globalnej…op.cit 

21 M. Nowicka-Kozioł, Refleksyjność w  szkole dla demokracji, „Nowa  Szkoła”, 1993; 6. 
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EWA PAJĄKEWA PAJĄKEWA PAJĄKEWA PAJĄK----WAWAWAWAŻNA, AGNIESZKA SADOWSKAŻNA, AGNIESZKA SADOWSKAŻNA, AGNIESZKA SADOWSKAŻNA, AGNIESZKA SADOWSKA----KONCZAL,KONCZAL,KONCZAL,KONCZAL,    

Wskazówki inspirujące czyli przegląd scenariuszy zajęć Wskazówki inspirujące czyli przegląd scenariuszy zajęć Wskazówki inspirujące czyli przegląd scenariuszy zajęć Wskazówki inspirujące czyli przegląd scenariuszy zajęć 

lekcyjnych z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju lekcyjnych z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju lekcyjnych z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju lekcyjnych z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju 

(edukacji globalnej) dla czterech etapów edukacyjnych(edukacji globalnej) dla czterech etapów edukacyjnych(edukacji globalnej) dla czterech etapów edukacyjnych(edukacji globalnej) dla czterech etapów edukacyjnych    

 

W tej części przewodnika proponujemy Państwu wybrane scenariusze zajęć 

przygotowane w ramach działań skierowanych do uczniów i uczennic przez organizacje 

pozarządowe zajmujące się problematyką edukacji dla zrównoważonego rozwoju (edukacji 

globalnej). 

I etap edukacyjny:I etap edukacyjny:I etap edukacyjny:I etap edukacyjny:    

„Ghana. Dostęp do wody”„Ghana. Dostęp do wody”„Ghana. Dostęp do wody”„Ghana. Dostęp do wody”, Ośrodek Działań E, Ośrodek Działań E, Ośrodek Działań E, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”kologicznych „Źródła”kologicznych „Źródła”kologicznych „Źródła”    

Scenariusz pochodzi z pakietu edukacyjnego „Edukacja Globalna dla Najmłodszych” 

wydanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Pakiet powstał w ramach 

projektu współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. Publikacja jest dostępna na licencji 

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz 

Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. Cała publikacja dostępna na stronie: 

http://zrodla.org/ 

II etap edukacyjny:II etap edukacyjny:II etap edukacyjny:II etap edukacyjny:    

„„„„Fakt czy opinia? Jak je odróżnić”Fakt czy opinia? Jak je odróżnić”Fakt czy opinia? Jak je odróżnić”Fakt czy opinia? Jak je odróżnić”, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Globalnej Odpowiedzialności    

Scenariusz jest częścią publikacji "Zrozum świat" wydanej przez Instytut Globalnej 

Odpowiedzialności. Scenariusze są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie 

Autorstwa 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Globalnej 

odpowiedzialności. Cała publikacja dostępna na stronie: http://igo.org.pl/ 
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III etap edukacyjnyIII etap edukacyjnyIII etap edukacyjnyIII etap edukacyjny::::    

„Imigranci w Polsce”, Centrum Edukacji Obyw„Imigranci w Polsce”, Centrum Edukacji Obyw„Imigranci w Polsce”, Centrum Edukacji Obyw„Imigranci w Polsce”, Centrum Edukacji Obywatelskiejatelskiejatelskiejatelskiej 

Ćwiczenie pochodzi z publikacji "Cały świat w klasie", Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Warszawa 2011. Publikacja powstała w ramach projektu 

współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP w 2011 roku. Publikacja "Cały świat w klasie" jest dostępna na licencji 

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

IV etap edukacyjny:IV etap edukacyjny:IV etap edukacyjny:IV etap edukacyjny:        

„Czy suwerenność żywnościowa jest rozwiązaniem problemu g„Czy suwerenność żywnościowa jest rozwiązaniem problemu g„Czy suwerenność żywnościowa jest rozwiązaniem problemu g„Czy suwerenność żywnościowa jest rozwiązaniem problemu głodu w krajach łodu w krajach łodu w krajach łodu w krajach 

globalnego południa?”, Polska Zielona Siećglobalnego południa?”, Polska Zielona Siećglobalnego południa?”, Polska Zielona Siećglobalnego południa?”, Polska Zielona Sieć    

Scenariusz jest częścią publikacji "Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych 

dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" dostępnej na licencji Creative Commons 

Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Zielonej Sieci. 

Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej 

za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Cała publikacja dostępna na stronie: 

http://globalnepoludnie.pl/. Autorka scenariusza: Gosia Świderek. 











































 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

44444444    

BIBLBIBLBIBLBIBLIOGRAFIAIOGRAFIAIOGRAFIAIOGRAFIA    

 

Publikacje:Publikacje:Publikacje:Publikacje:    

K. Brunetko, Kapuściński: Nie ogarniam świata. Z Ryszardem Kapuściński, spotykają 

się Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, Wydawnictwo Świat Książki, 2007.  

M. Chomczyńska – Miliszkiewicz, Polubić szkołę, WSiP, Warszawa 1995.  

J. Korzeniowski, M. Machałek Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.  

E. Linek, Zastosowanie metody dociekań filozoficznych w edukacji globalnej [w:] Zrozum 

świat. Materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych, Instytut Globalnej 

Odpowiedzialności IGO. Dostępny w Internecie: http://teg.edu.pl/wp-

content/uploads/2014/10/IGO_zrozum_swiat.pdf.  

M. Lippman, Czym jest krytyczne myślenie [w:] B. Elwich, A. Łagodzka, Filozofia dla dzieci. 

Wybór artykułów, Fundacja „Edukacja dla Demokracji”, Warszawa 1996.  

G. Lipska-Badotti, Metoda dociekań filozoficznych w  edukacji globalnej [w:] M. Kuleta-

Hulboj, M. Gontarska (red.), Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, 

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2015. Dostępny 

w Internecie: http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/DSW_Edukacja-

globalna_PL_v1.1-1.pdf.  

M. Łobocki, W  poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Warszawa 1990. 

M. Nowicka-Kozioł, Refleksyjność w  szkole dla demokracji [w:] „Nowa  Szkoła” 1993, nr 6. 

A. Podsiadły, Gra miejska w szkole krok po kroku – scenariusz kreatywnej, nowoczesnej 

lekcji bez tablicy interaktywnej i komputera. Dostępny w Internecie: 

http://www.eid.edu.pl/blog/wpis,gra_miejska_w_szkole_krok_po_kroku_-

_scenariusz_kreatywnej_nowoczesnej_lekcji_bez_korzystania_z_tablicy_interaktywnej_i_k

omputera,1261.html.  



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

45454545    

A. M. Sharp, Wspólnota dociekająca. Edukacja dla demokracji, „Edukacja Filozoficzna” 1994, 

nr 17.  

Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej, Warszawa 2011. 

Dostępny w Internecie: http://www.zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/ 

attachments/Dokumenty/Ministerialne/raport_z_procesu_miedzysektorowego_eg.pdf.  

Uczymy jak uczyć edukacji globalnej. Podręcznik dla nauczycieli akademickich.  Dostępny 

w Internecie: http://issuu.com/igo1/docs/uczymy_jak_uczyc_edukacji_globalnej/18.  

Włącz się do gry, Gra miejska, a co to takiego. Dostępny w Internecie: 

http://www.pah.org.pl/m/1675/2011-12-05_PAH_wlacz-sie-do-gry.pdf.  

 

Strony internetowe:Strony internetowe:Strony internetowe:Strony internetowe:    

www.ceo.org.pl/sites/default/files/.../eg_w_podstawie_programowej.pdf 

http://eg.edudemo.org.pl/czym-jest-eg/jakosc-eg 

http://www.malopolska.pl/Obywatel/reddso/Strony/default.aspx 

http://www.zagranica.org.pl/ 



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

46464646    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

47474747    

Aneks 1.Aneks 1.Aneks 1.Aneks 1.    

Edukacja globalna w podstawie programowej Edukacja globalna w podstawie programowej Edukacja globalna w podstawie programowej Edukacja globalna w podstawie programowej –––– spis zagadnień spis zagadnień spis zagadnień spis zagadnień    

Niektóre treści podstawy programowej w ramach różnych przedmiotów 

oraz etapów edukacyjnych częściowo lub w całości pokrywają się z tematyką edukacji 

globalnej. Poniższy wykazu treści nauczania jest dostępny na stronie internetowej: 

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/eg_w_podstawie_programowej.pdf 

EDUKACJA HISTORYCEDUKACJA HISTORYCEDUKACJA HISTORYCEDUKACJA HISTORYCZNA IZNA IZNA IZNA I    OBYWATELSKAOBYWATELSKAOBYWATELSKAOBYWATELSKA    

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ    

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej (wybór) 

Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi 

Uczeń kończący klasę I: 

1) (…) wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym (…). 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec III klasy szkoły podstawowej 

(wybór) 

Uczeń kończący klasę III: 

1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i  prawdomównym; nie krzywdzi 

słabszych i  pomaga potrzebującym; 

4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, 

że wszyscy ludzie mają równe prawa; 

7) (…) orientuje się w  tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w  której 

mieszka, dla Polski i świata. 

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO – II etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

48484848    

II. Analiza i interpretacja historyczna 

Uczeń (…) porządkuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je; stawia pytania 

dotyczące przyczyn i skutków analizowanych historycznych i współczesnych wydarzeń. 

IV. Zainteresowanie problematyką społeczną 

Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym – zadaje pytania „dlaczego jest tak, 

jak jest?” i „czy mogłoby być inaczej?” oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania. 

V. Współdziałanie w sprawach publicznych 

Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

7. Problemy ludzkości. Uczeń: 

1) wyjaśnia, co oznacza powiedzenie „świat stał się mniejszy” i wskazuje przyczyny 

tego zjawiska; 

4) opowiada o przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach 

pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe; 

5) wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie. 

Zalecane warunki i sposób realizacji 

Zadaniem szkoły jest kształtowanie u uczniów następujących postaw: 

1. zaangażowanie w działania obywatelskie: uczeń angażuje się w działania społeczne; 

2. wrażliwość społeczna: uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie; 

3. odpowiedzialność: uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, 

konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych; 

4. poczucie więzi: uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską 

i globalną; 
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5. tolerancja: uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, 

obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia 

się przejawom dyskryminacji. 

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA – III etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

II. Analiza i interpretacja historyczna 

Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje 

wnioski; (…) wyjaśnia 

związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla zrozumienia świata 

współczesnego. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

16.2. ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i  kulturowe 

Europy oraz dla Nowego Świata. 

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń: 

31. 2. podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, 

w tym dla środowiska naturalnego; 

32. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 

32. 3. wyjaśnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji kolonialnej 

państw europejskich w XIX w.; 

32. 4. ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej 

oraz kolonizowanych społeczności i państw. 

36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Uczeń: 
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36. 1. przedstawia skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, 

w tym dla środowiska naturalnego; 

36. 2. charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego. 

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA – IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór): 

II. Analiza i interpretacja historyczna 

Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego (…). 

III. Tworzenie narracji historycznej 

Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; 

dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł 

wiedzy. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

10. Świat po II wojnie światowej. Uczeń: 

10. 5. sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, 

uwzględniając rolę ONZ; 

10. 11. opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej. 

HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA – IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór): 

II. Analiza i interpretacja historyczna 

Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego (…). 
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III. Tworzenie narracji historycznej 

Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; 

dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł 

wiedzy. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

III. Dzieje nowożytne 

1. Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej. Uczeń: 

1. 3. ocenia wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze 

i kulturowe Europy; 

1. 4. ocenia długofalowe konsekwencje wielkich odkryć geograficznych dla Ameryki, Azji, 

Afryki. 

IV. Wiek XIX 

6. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 

6. 3. opisuje zasięg i ekspansję kolonialną Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów 

Zjednoczonych; 

6. 4. analizuje polityczne, gospodarcze i  społeczne przyczyny oraz następstwa podbojów 

kolonialnych państw europejskich w Azji, Afryce. 

V. Wiek XX 

9. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów Zjednoczonych. Uczeń: 

9. 7. wyjaśnia cele utworzenia ONZ i charakteryzuje jego rolę w rozwiązywaniu problemów 

współczesnego świata. 

10. Rozpad systemu kolonialnego. Uczeń: 
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10. 1. opisuje główne etapy procesu dekolonizacji Azji i Afryki, z uwzględnieniem Indii 

oraz Indochin; 

10. 2. opisuje zmiany na politycznej mapie świata w wyniku procesu dekolonizacji; 

10. 3. ocenia polityczne i społeczno-gospodarcze skutki procesu dekolonizacyjnego. 

18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX wieku. Uczeń: 

18. 2. rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury masowej i elitarnej oraz przemiany 

obyczajowe drugiej połowy XX w.; 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – III etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji 

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne 

zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne 

poglądy. 

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów 

Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań. 

III. Współdziałanie w sprawach publicznych 

Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji 

Uczeń (…) wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

5. Udział obywateli w życiu publicznym. Uczeń: 

5. 3. przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (…) 

i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli; 
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5. 4. wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz 

na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym; 

5. 5. opracowuje – indywidualnie i w zespole – projekt uczniowski dotyczący rozwiązania 

jednego z problemów społeczności szkolnej lub lokalnej i w miarę możliwości go realizuje 

(np. jako wolontariusz). 

8. Naród i mniejszości narodowe. Uczeń: 

8. 3. wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) 

żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa, na podstawie samodzielnie 

zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną 

sytuację). 

9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 

9. 4. uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem 

społeczności światowej; 

9. 5. rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób 

stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami. 

10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń: 

10. 6. wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej 

demokracji. 

22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń: 

22. 1 wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, 

Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane organizacje międzynarodowe; 

22. 2 wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych; 

omawia przebieg i próby rozwiązania jednego z nich. 

23. Problemy współczesnego świata. Uczeń: 
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23. 1. porównuje sytuacje w  krajach biednego Południa i  bogatej Północy i  wyjaśnia 

na przykładach, na czym polega ich współzależność; 

23. 2. uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę swoich 

możliwości) w działania instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą; 

23. 3. wyjaśnia, odwołując się do przykładów, na czym polega globalizacja w sferze kultury, 

gospodarki i polityki; ocenia jej skutki; 

23. 4 rozważa, jak jego zachowania mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie 

(np. oszczędzanie wody i energii, przemyślane zakupy); 

23. 5. ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie; 

31. Etyka w życiu gospodarczym. Uczeń: 

31. 1 przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracownicy i  pracodawcy; 

wyjaśnia, 

na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu. 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

I. Wykorzystywanie i tworzenie informacji 

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie 

obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych 

i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy (…). 

III. Współdziałanie w sprawach publicznych 

Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; 

sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia 

publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. 

VI. Znajomość praw człowieka i sposób ich ochrony 
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Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, 

jak można je chronić. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

5. Prawa człowieka. Uczeń: 

5. 2. wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one 

powszechne, przyrodzone i niezbywalne; 

5. 3. podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka; 

5. 4. znajduje w  środkach masowego przekazu (w tym w  Internecie) informacje 

o przypadkach łamania praw człowieka na świecie; 

5. 5. bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa 

lub innych praw i wolności; 

6. Ochrona praw i wolności. Uczeń: 

6. 4. przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje 

pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane 

działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów); 

6. 5. rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia 

potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się 

w wybrane działania na rzecz równości i tolerancji; 

6. 6. znajduje informacje o  naruszaniu praw człowieka w  wybranej dziedzinie (np. prawa 

kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) 

i projektuje działania, które mogą temu zaradzić. 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów 
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Uczeń rozpoznaje problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej czy globalnej oraz szuka 

ich rozwiązania. 

Rozumie złożoność problemów społecznych i politycznych; dostrzega perspektywy 

różnych uczestników życia publicznego. 

VI. Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie 

Uczeń przedstawia związki miedzy swoim życiem a  sytuacją swojej społeczności lokalnej, 

sytuacją Polski, Europy i świata. Wyjaśnia złożoność zjawisk społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturowych. 

Uwzględnia perspektywę globalną w interpretacji tych zjawisk. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

5. Zmiana społeczna. Uczeń: 

5. 5. charakteryzuje wybrany ruch społeczny, np.: Solidarność, ruch niepodległościowy 

non-violence Mahatmy Gandhiego, ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga, ruch 

na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ruch emancypacji kobiet. 

6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Uczeń: 

6. 5. rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu i uzasadnia 

potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom. 

7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. Uczeń: 

7. 3. wyjaśnia, dlaczego w Europie integracja imigrantów z krajów pozaeuropejskich rodzi 

trudności; ocenia sytuację imigrantów w Polsce; 

7. 4. omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych 

konfliktów między narodami; 

7. 5. omawia przyczyny i skutki konfliktów społecznych w krajach Afryki, Azji, Ameryki 

Południowej i Środkowej. 
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8. Kultura i pluralizm kulturowy. Uczeń: 

8. 3 rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności; 

8. 8. rozróżnia tolerancję od akceptacji, ocenia ich znaczenie dla życia społecznego. 

10. Edukacja w XXI wieku. Uczeń: 

10. 1. przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym społeczeństwie 

informacyjnym. 

12. Społeczeństwo obywatelskie. Uczeń: 

12. 4. opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, 

państwa oraz na poziomie globalnym; w miarę możliwości uczestniczy w wybranym 

działaniu. 

13. Opinia publiczna. Uczeń: 

13. 2. wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne. 

14. Środki masowego przekazu. Uczeń: 

14. 1. wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady 

kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów. 

15. Demokracja – zasady i procedury. Uczeń: 

15. 1. opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; podaje różne 

sposoby rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości. 

36. Prawa człowieka. Uczeń: 

36. 2. przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka i przeciw niej; 

36. 3 rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, społeczne 

i kulturalne; wskazuje, do której generacji należą poszczególne prawa. 

38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka. Uczeń: 
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38. 5. analizuje z punktu widzenia międzynarodowych standardów praw człowieka 

przypadki naruszenia praw człowieka i wolności w różnych państwach; 

38. 17. opisuje i ocenia działania wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się 

ochroną praw człowieka. 

39. Polityka zagraniczna. Uczeń: 

39. 4. przedstawia działania Polski w dziedzinie pomocy rozwojowej; 

39. 5. charakteryzuje relacje Polski z wybranymi państwami, na podstawie samodzielnie 

zabranych informacji. 

40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Uczeń: 

40. 3. wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym Południem 

oraz mechanizmy, które ją zmniejszają lub powiększają; 

40. 4. przedstawia wzajemne zależności pomiędzy krajami Północy i Południa 

w dziedzinach polityki, ekonomii, kultury i ekologii; 

40. 5. wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie; 

40. 6. rozważa możliwości przeprowadzenia akcji humanitarnych, współpracy rozwojowej 

i innych interwencji pokojowych na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, 

oceniając ich skuteczność i aspekty moralne; 

40. 7. wymienia konflikty, którym towarzyszy terroryzm, wyjaśnia ich przyczyny 

oraz motywy i  sposoby działania terrorystów (…); 

40. 8. przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka 

(w tym działania laureatów Pokojowej Nagrody Nobla). 

41. Globalizacja współczesnego świata. Uczeń: 

41. 1. przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji (polityka, gospodarka, 

kultura, komunikacja, ekologia); 



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

59595959    

41. 2. ocenia rolę wybranych państw oraz instytucji o zasięgu globalnym (organizacji, 

korporacji, mediów) w procesach globalizacyjnych; 

41. 3. rozważa racje ruchów ekologicznych i alterglobalistycznych oraz racje 

ich przeciwników, formułując własne stanowisko w tej sprawie. 

42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Uczeń: 

42. 2. opisuje cele i  metody działania ONZ oraz kompetencje jej organów (Zgromadzenie 

Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości, Rada Gospodarcza i Społeczna); 

42. 3. charakteryzuje krótko działanie następujących organizacji: WHO (Światowa 

Organizacja Zdrowia), ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy), FAO (Organizacja 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), IMF (Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy), IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), WTO (Światowa 

Organizacja Handlu), UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, 

Nauki i Kultury), UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju 

Przemysłowego), IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), UNICEF (Fundusz 

Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom), UNHCR (Wysoki Komisarz Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców). 

Zalecane warunki i sposób realizacji 

Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie kształtują u uczniów następujące postawy: 

1. zaangażowanie w działania obywatelskie – uczeń angażuje się w działania społeczne 

i obywatelskie; 

2. wrażliwość społeczna – uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie; 

3. odpowiedzialność – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, 

konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych; 

4. poczucie więzi – uczeń odczuwa więź ze  wspólnotą lokalną, narodową, europejską 

i globalną, rozumie, na czym polega otwarty patriotyzm obywatelski; 
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5. tolerancja – uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, 

obyczajów i przekonań, jeśli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi. 

6. przeciwstawia się przejawom dyskryminacji. 

Aby to umożliwić, szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie: 

1. mieli dostęp do różnych źródeł informacji i różnych punktów widzenia; 

2. wykorzystywali zdobywane wiadomości i umiejętności obywatelskie w życiu 

codziennym; 

3. uczyli się planować i realizować uczniowskie projekty edukacyjne; 

4. brali udział w dyskusjach i debatach na forum klasy, szkoły i w innych sytuacjach 

społecznych; 

5. pracowali nad rozwiązywaniem wybranych problemów swego otoczenia i szerszych 

społeczności; 

6. mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m.in. w ramach samorządu 

uczniowskiego; 

7. brali udział w życiu społeczności lokalnej; 

8. nawiązywali kontakty i współpracowali z organizacjami społecznymi i instytucjami 

publicznymi; 

9. uczestniczyli w obywatelskich kampaniach i działaniach oraz korzystali z różnych form 

komunikowania się w sprawach publicznych; 

10. budowali swoje poczucie wartości i sprawstwa w życiu społecznym oraz zaufanie 

do innych. 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - IV etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

II. Gospodarka i przedsiębiorstwo 
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Uczeń (…) charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych 

oraz rolę państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce 

świata i Polski (…). 

IV. Zasady etyczne 

Uczeń wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i relacjach pracownik – pracodawca, potrafi 

ocenić zachowania pod względem etycznym. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

4. Państwo, gospodarka. Uczeń: 

4. 12. ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady 

oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji. 

5. Przedsiębiorstwo. Uczeń: 

5. 9. charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym 

i międzynarodowym. 

PODSTAWA PROGRAMOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PODSTAWA PROGRAMOWA –––– EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA    

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI PRZYRODNICZEJEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI PRZYRODNICZEJEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI PRZYRODNICZEJEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W ZAKRESIE EDUKACJI PRZYRODNICZEJ    

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej (wybór) 

Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej 

i nieożywionej. 

Uczeń kończący klasę I. 

1. Rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt. Uczeń: 

e) (…) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze  strony człowieka: wypalanie łąk 

i ściernisk, zatruwanie powietrza i  wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i  spalanie 

śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny (…); 
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g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin 

i zwierząt; 

h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec III klasy szkoły podstawowej 

(wybór) 

Edukacja przyrodnicza. Uczeń kończący klasę III: 

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, 

jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, 

nadmierny hałas, kłusownictwo). 

PRZYRODAPRZYRODAPRZYRODAPRZYRODA - II etap edukacyjny 

Cele kształcenia - wymagania ogólne (wybór) 

I. Zaciekawienie światem przyrody 

Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę 

badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi 

na pytania: „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”. 

III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej 

Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; rozpoznaje 

sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające 

bezpieczeństwo własne i innych (…). 

IV. Poszanowanie przyrody 

Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa na rzecz 

ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

5. Człowiek a środowisko. Uczeń: 
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2. wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan 

środowiska; 

3. proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; 

4. podaje przykłady miejsc w  najbliższym otoczeniu, w  których zaszły korzystne 

i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka; 

5. podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie 

człowieka. 

Zalecane warunki i sposób realizacji 

Głównymi obszarami działalności ucznia w ramach przedmiotu powinny być: 

1. obserwowanie i mierzenie; 

2. doświadczanie; 

3. prowadzenie doświadczeń; 

4. dokumentowanie i prezentowanie; 

5. stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. 

BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIA – III etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji 

Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, 

w tym technologię informacyjno-komunikacyjną; odczytuje, analizuje, interpretuje 

i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe; rozumie i interpretuje pojęcia 

biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną. 

IV. Rozumowanie i argumentacja 
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Uczeń interpretuje informacje i  wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między 

faktami; formułuje wnioski; formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi 

zagadnieniami biologicznymi. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

X. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń: 

1) przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu; 

3) proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie 

odpadów w gospodarstwach domowych. 

BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA - IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór): 

I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji 

Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym 

uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu. 

II. Rozumowanie i argumentacja 

Uczeń interpretuje informacje i  wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między 

faktami; formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień 

współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych. 

III. Postawa wobec przyrody i środowiska 

Uczeń rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku 

wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka 

odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń: 
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2. 2. przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, 

etyczne i estetyczne); 

2. 3. przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle 

malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności 

genetycznej upraw); 

2. 7. uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania 

zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”, 

Agenda 21). 

BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIA - IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór): 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji 

Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane 

z różnorodnych źródeł, w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

V. Rozumowanie i argumentacja 

Uczeń objaśnia i komentuje informacje, odnosi się krytycznie do przedstawionych 

informacji, oddziela fakty od opinii, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, formułuje 

wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami 

biologicznymi, dobierając racjonalne argumenty; dostrzega związki między biologią 

a innymi dziedzinami nauk przyrodniczych i  społecznych. Rozumie znaczenie 

współczesnej biologii w życiu człowieka. 

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska 

Uczeń rozumie znaczenie ochrony przyrody i środowiska oraz zna i rozumie zasady 

zrównoważonego rozwoju; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot 

żywych, środowiska; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie 

korzystającego z dóbr przyrody i środowiska, zna prawa zwierząt oraz analizuje swój 

stosunek do organizmów żywych i środowiska. 
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GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA - III etap edukacyjny 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów 

Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania 

oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; 

identyfikuje związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu 

społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej); 

rozumie wzajemne relacje przyroda – człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne 

warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi. 

III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce 

Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia 

współczesnego świata i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomości i umiejętności 

geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów 

środowiska. 

IV. Kształtowanie postaw 

Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, 

Polską, Europą i światem; świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności 

za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu i Polski; patriotyzm i poczucie 

tożsamości (lokalnej, regionalnej, narodowej) przy jednoczesnym poszanowaniu innych 

narodów i społeczności – ich systemów wartości i sposobów życia. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Uczeń: 

10. 3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji 

w Chinach; wyjaśnia, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie rozmieszczenia 

ludności na obszarze Chin; podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz wskazuje 

zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej; 
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10. 6. opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny 

gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii; 

10. 7. charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów 

ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów 

zbrojnych; 

10. 8. charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref 

klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce; 

10. 9. wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania 

człowieka a zasobami wodnymi; uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania 

w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody; 

10. 10. określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób 

(m. in. AIDS) a poziomem życia w krajach Afryki na południe od Sahary; 

10. 11 wyróżnia główne cechy i  przyczyny zróżnicowania kulturowego i  etnicznego 

Ameryki Północnej i Południowej; 

10. 12 identyfikuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania 

Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem; określa cechy rozwoju i problemy wielkich 

miast w Brazylii. 

GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA - IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

8) Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych 

problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 

9) Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. 

10) Rozumienie relacji człowiek - przyroda - społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Uczeń: 
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1. 1. wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach 

do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące 

rozmieszczeniem ludności na świecie; 

1. 2. charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego 

i przejścia epidemiologicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych 

kontynentów; 

1. 3. klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; 

charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające 

na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów; 

1. 5. identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej 

wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu 

przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych); 

1. 6. wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różnicowania się 

regionów pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego (wyjaśnia rolę tradycji 

w rozwoju przedsiębiorczości w państwach Azji Południowo-Wschodniej). 

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń: 

2. 1. klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego 

i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) 

i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 

świata; 

2. 2. ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych 

państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem); 

2. 4. wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności 

na świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne, mechanizmy 

wpływające na nierównomierny rozdział żywności w skali globalnej); 

2. 5. opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. w Unii 

Europejskiej, w regionach turystycznych w państwach rozwijających się); potrafi wyjaśnić 
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szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych 

regionów, wynikające z procesów przemian zachodzących na terenach wiejskich; 

2. 6. charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów 

wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi (pozytywne 

i negatywne); 

2. 7. charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu 

światowego oraz zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów 

morskich; 

2. 8. charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców 

energetycznych na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii 

na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić 

twierdzenie „ropa rządzi światem”; 

2. 9. wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej 

i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

2. 14 podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny; 

2. 16. wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) 

przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne. 

3. Relacja człowiek - środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Uczeń: 

3. 1. formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych 

i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki 

zakłóceń równowagi ekologicznej; 

3. 2. charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny 

tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań 

stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych; 



 
     

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej  
Umowa nr DCI-NSA-ED/2012/287-834 

     
 

70707070    

3. 3. rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu 

(ocieplenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej 

zapobiegające temu zjawisku; 

3. 4. wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb 

oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację 

gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach 

świata do głodu i ubóstwa; 

3. 5. wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relację człowiek - 

środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany 

modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska). 

GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA - IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony) 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (wybór) 

II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw 

Uczeń analizuje etapy i  cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie, 

charakteryzuje dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc zagadnienia 

demograficzne z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym; wykorzystuje 

do analiz informacje o aktualnych wydarzeniach na świecie. 

III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym 

zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym współpracy 

międzynarodowej 

IV. Uczeń wskazuje propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych problemów 

środowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach współpracy między 

regionami i państwami. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe (wybór) 

3. Sfery Ziemi – atmosfera. Uczeń: 
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3. 7. wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu 

na Ziemi. 

4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Uczeń: 

4. 7. wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ 

człowieka na ekosystemy mórz i oceanów; 

4. 12. opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej w wybranych 

regionach świata i wskazuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą. 

6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Uczeń: 

6. 6. omawia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i ocenia możliwości 

ich realizacji w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

7. Klasyfikacja państw świata. Uczeń: 

7. 1. wyróżnia kryteria podziału państw według PKB na jednego mieszkańca 

oraz Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI); 

7. 2. porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju 

gospodarczego. 

8. Ludność. Uczeń: 

8. 5. ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego 

w wybranych państwach; 

8. 6. charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji ludności w różnych państwach; 

8. 7. przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie poziomu życia ludzi 

w miastach różnych typów i wielkości; 

8. 8. wyjaśnia zróżnicowanie struktury zatrudnienia w wybranych państwach i jej związek 

z poziomem rozwoju państwa; 
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8. 11. charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i ocenia wpływ religii 

na postawy społeczne i gospodarkę. 

9. Działalność gospodarcza na świecie. Uczeń: 

9. 2. wykazuje zależności między rodzajami produkcji rolnej a warunkami naturalnymi 

i rozmieszczeniem ludności oraz charakteryzuje różne typy rolnictwa na świecie; 

9. 3 wskazuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych 

zmodyfikowanych genetycznie i wskazuje rejony ich upraw; 

9. 4. porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo 

rozwiniętych; 

9. 5. uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie; 

9. 6. wskazuje możliwości rozwoju wykorzystania zasobów oceanów i mórz; 

9. 7 charakteryzuje zmiany w  strukturze zużycia energii postępujące wraz z  rozwojem 

gospodarczym państw świata i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii 

oraz konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii; 

9. 12. przedstawia, na podstawie danych statystycznych, poziom zaspokojenia potrzeb 

na usługi podstawowe i wyspecjalizowane w państwach o różnym poziomie rozwoju 

gospodarczego; 

9. 13 analizuje kierunki geograficzne i strukturę towarową eksportu i importu w wybranych 

państwach; 

9. 14. wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki globalizacji i integracji 

politycznej; 

9. 15 wyjaśnia przyczyny i przebieg konfliktów zbrojnych w wybranych regionach 

współczesnego świata. 
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Aneks 2.Aneks 2.Aneks 2.Aneks 2.    

Lista Lista Lista Lista wybranych wybranych wybranych wybranych instytucji oraz organizacji prowadzących działania w zakresie instytucji oraz organizacji prowadzących działania w zakresie instytucji oraz organizacji prowadzących działania w zakresie instytucji oraz organizacji prowadzących działania w zakresie 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju/edukacji globalnej/edukacji rozwojowej edukacji dla zrównoważonego rozwoju/edukacji globalnej/edukacji rozwojowej edukacji dla zrównoważonego rozwoju/edukacji globalnej/edukacji rozwojowej edukacji dla zrównoważonego rozwoju/edukacji globalnej/edukacji rozwojowej 

nananana terenie Małopolski:terenie Małopolski:terenie Małopolski:terenie Małopolski:    

Polska Akcja Humanitarna (PAH) 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS) 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” 

Partners Polska 

Fundacja Otwarty Plan 

Salezjański Wolontariat Misyjny SWM „Młodzi Światu” 

 

Aneks 3.Aneks 3.Aneks 3.Aneks 3.    

Polecane mPolecane mPolecane mPolecane materiały edukacyjne dostępne onateriały edukacyjne dostępne onateriały edukacyjne dostępne onateriały edukacyjne dostępne on----line:line:line:line:    

Modułowy elektroniczny podręcznik edukacji globalnej:  

http://e-globalna.edu.pl/ 

Materiały edukacyjne wydawane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO): 

http://globalna.ceo.org.pl/ 

http://globalna.ceo.org.pl/programy 

http://globalna.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne 

http://globalna.ceo.org.pl/aktualnosci/w-swiat-z-klasa/drugie-wydanie-publikacji-

projektu-w-swiat-z-klasa 
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Materiały/kampanie edukacyjne: Polska Akcja Humanitarna (PAH): 

http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/4 

http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/461/dzialaj_w_szkole 

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/536/akcja_edukacja 

http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/40/295/wydawnictwo_pah 

Materiały/kampanie edukacyjne: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS): 

http://zielonasiec.pl/programy/kampania-kupuj-odpowiedzialnie/ 

http://zielonasiec.pl/programy/akcja-dla-globalnego-poludnia/ 

http://zielonasiec.pl/programy/program-dla-klimatu/ 

Materiały/kampanie edukacyjne: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie: 

http://www.ekonsument.pl/ 

http://www.ekonsument.pl/p60_poradniki.html 

http://www.ekonsument.pl/p113_materialy_edukacyjne.html 

http://www.ekonsument.pl/p165_materialy_edukacyjne.html 

http://www.ekonsument.pl/p197_poradniki.html 

http://www.ekonsument.pl/p130_poradniki.html 

Materiały/kampanie edukacyjne: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”: 

http://www.zrodla.org/wydawnictwa/ 

http://www.zrodla.org/dzialania/ 

http://www.zrodla.org/edukacja/ekologiczna/ 

Materiały/kampanie edukacyjne: Fundacja „Partners Polska”: 
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http://fpp.org.pl/92-inne/95-edukacja-globalna-budowanie-w-polsce-zrozumienia-dla-

roznorodnosci-swiata 

http://fpp.org.pl/makutano-junction/ 

http://fpp.org.pl/film-edukacyjny-rozklad-jazdy 

 

Inne: 

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html 

http://eg.edudemo.org.pl/pliki/doc_download/97-bliej-wiata-tosia-odkrywa-czekolad-

bajka-dla-przedszkolakow 

http://eg.edudemo.org.pl/pliki/doc_download/89-domy-wiata-pakiet-materiaow 

http://eg.edudemo.org.pl/pliki/doc_download/98-bliej-wiata-10-historii-qdzie-z-yciaq 

http://eg.edudemo.org.pl/pliki/doc_download/99-bliej-wiata-scenariusze-zaj-dla-

przedszkoli 

 

Aneks 4. Aneks 4. Aneks 4. Aneks 4.     

Polecana bibliografiaPolecana bibliografiaPolecana bibliografiaPolecana bibliografia naukowa/ekspercka naukowa/ekspercka naukowa/ekspercka naukowa/ekspercka::::    

http://eg.edudemo.org.pl/pliki/doc_download/95-artykuy-naukowe-dot-edukacji-

globalnej 

T. Borys (red.) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, 

Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok 2003. 

K. Jasikowska, E. Pająk-Ważna, M. Klarenbach Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty 

– Praktyki – Konteksty Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015. 
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M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (red.), Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, 

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2015, 

http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/DSW_Edukacja-globalna_PL_v1.1-1.pdf. 

M. Małochleb, Monitoring postępów zrównoważonego rozwoju. Doniesienia uczestnika 

Sieci Informacyjno-Rozpowszechniającej (województwo małopolskie II kwartał 2008) 

http://ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/inne_publikacje/iii-kw-

08_malopolskie.pdf. 

E. Szadzińska (red.) Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, wydanie II, Kraków 2014. 

    

Aneks 5.Aneks 5.Aneks 5.Aneks 5.    

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów PołudniaKodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów PołudniaKodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów PołudniaKodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa        

(tekst za: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa 2006) 

WstępWstępWstępWstęp    

Niniejszy Kodeks postępowania w sprawie obrazów i wiadomości został 

sporządzony przez organizacje pozarządowe działające w dziedzinie pomocy 

humanitarnej, współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. 

Celem Kodeksu postępowania jest przedstawienie zasad, jakie organizacje powinny 

uwzględniać przy tworzeniu i realizacji strategii komunikacji publicznej. Kodeks zawiera 

zestaw podstawowych zasad wspierających praktyków, podejmujących działania 

informacyjne o programach i wartościach wyznawanych przez ich organizację w sposób 

spójny i zrównoważony. 

Sygnatariusze niniejszego Kodeksu są w pełni świadomi szeregu wyzwań 

i trudności, związanych z przekazywaniem gorszących i pełnych niesprawiedliwości treści, 

jakie towarzyszą ubóstwu. Starają się jednak spełnić założenia Kodeksu. Realia dzisiejszego 

świata są właśnie takie, że wiele obrazów skrajnej biedy i zagrożeń humanitarnych ma 
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wydźwięk negatywny, ale nie mogą być ignorowane. Pomijanie ich stanowiłoby 

zaprzeczenie ducha niniejszego Kodeksu, mającego odzwierciedlać realia ludzkiego życia 

z wrażliwością i szacunkiem dla godności człowieka. 

Obrazy i wiadomości powinny w pełni ukazywać zarówno wewnętrzną jak 

i zewnętrzną pomoc i partnerstwo, powstające częstokroć pomiędzy lokalnymi 

i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. 

Wartości godności ludzkiej, szacunku i uczciwości przedstawianych w Kodeksie 

muszą stanowić podstawę wszystkich przekazów. Sygnatariusze niniejszego Kodeksu czują 

się zobowiązani do przestrzegania tych zasad i przełożenia ich na politykę wewnętrzną 

i stosowane procedury. Zobowiązują się również do konstruktywnej współpracy z tymi, 

których praca wiąże się z informowaniem o kwestiach biedy na świecie 

oraz do poszukiwania sposobów realizacji tych zasad w innych obszarach komunikacji. 

Poprzez podpisanie i promowanie niniejszego Kodeksu organizacje pozarządowe 

będą kontynuować utrzymywanie pomocy rozwojowej w sferze zainteresowania 

społecznego i przedstawiać podstawowe wartości zawarte w niniejszym Kodeksie. 

   

Zasady podZasady podZasady podZasady podstawowestawowestawowestawowe    

Wybór obrazów i wiadomości dokonywany będzie z zachowaniem najważniejszych 

zasad: 

• Szacunku dla godności ludzi, o których mówimy; 

• Wiary w równość wszystkich ludzi; 

• Poszanowania dla potrzeby promowania uczciwości, solidarności i sprawiedliwości. 
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We wszystkich komunikatach i tam, gdzie to uzasadnione potrzebą pokazania 

realiów, pragniemy: 

• Dokonywać wyboru obrazów i wiadomości z zachowaniem wartości poszanowania 

równości, solidarności i sprawiedliwości; 

• Prawdziwie przedstawiać wszelkie obrazy i sytuacje zarówno w bezpośrednim 

jak i w szerszym kontekście, dążąc do zwiększenia powszechnego zrozumienia realiów 

i złożoności procesu rozwoju; 

• Unikać obrazów i wiadomości mogących szerzyć stereotypy, wywoływać sensacje 

lub dyskryminować ludzi, sytuacje lub miejsca; 

• Wykorzystywać obrazy, wiadomości i badania jednostkowych przypadków z pełnym 

zrozumieniem, uczestnictwem i za zgodą zainteresowanych (lub ich rodziców 

lub opiekunów); 

• Zagwarantować, że osoby, których sytuację przedstawiamy mają możliwość 

opowiedzenia o swojej historii osobiście; 

• Ustalić i zanotować, czy osoby te zgadzają się na ujawnienie ich personaliów i twarzy, 

i zawsze postępować zgodnie z ich życzeniem; 

• Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw człowieka i ochrony osób 

słabszych. 

• Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw dziecka zgodnie 

z zapisami Konwencji Praw Dziecka, ponieważ to właśnie dzieci są najczęściej 

przedstawiane. 
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Deklaracja zobowiązaniaDeklaracja zobowiązaniaDeklaracja zobowiązaniaDeklaracja zobowiązania    

Jako sygnatariusze niniejszego kodeksu potwierdzamy, iż nasze zaangażowanie 

w najlepsze praktyki w zakresie komunikacji wpływa na całość działalności naszej 

organizacji. 

Poprzez podpisanie niniejszego kodeksu zobowiązujemy się do wprowadzenia 

odpowiednich mechanizmów, umożliwiających przestrzeganie zasady niniejszego Kodeksu 

we wszystkich dziedzinach działalności naszej organizacji. 

Jako sygnatariusze niniejszego Kodeksu jesteśmy odpowiedzialni za naszą 

działalność informacyjną w następującym zakresie: 

Zobowiązujemy się do szerzenia wiedzy na temat istnienia niniejszego Kodeksu 

w świadomości społecznej oraz wśród naszych partnerów, oraz zapewnimy mechanizm 

pozwalający przedstawiać uwagi na temat implementacji Kodeksu i gdzie każdy będzie 

mieć możliwość do zakwestionowania sposobu, w jaki realizujemy postanowienia 

Kodeksu. 

Ogłosimy nasze zaangażowanie w najlepsze praktyki w dziedzinie 

rozpowszechniania obrazów i wiadomości w publicznym oświadczeniu, poprzez 

umieszczenie następującej treści oświadczenia w istotnych komunikatach publicznych 

i dokumentach (jak sprawozdania roczne, stanowiska, strona internetowa, dokumenty 

zarządu, ulotki i materiały informacyjne itp.): 

Fundacja [NAZWA FUNDACJI] jest sygnatariuszem kodeksu postępowania 

w sprawie obrazów i wiadomości, prosimy o przesyłanie wszelkich uwag na adres [ADRES 

E-MAIL FUNDACJI] 

Zobowiązujemy się do przeprowadzania w trybie rocznym oceny naszych 

komunikatów i informacji pod względem zgodności z zasadami dobrej praktyki. 

Zamieścimy odniesienie do Kodeksu w podstawowych zasadach działalności naszej 

organizacji i zapewnimy, że zarząd odpowiedzialny będzie za realizację i zachowanie zasad 

przedstawionych w Kodeksie. 
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Zapewnimy, że wszyscy dostawcy i wykonawcy działać będą zgodnie z zasadami 

Kodeksu przy współpracy z naszą organizacją. 

Zobowiązujemy się do przeszkolenia naszych pracowników w dziedzinie 

wykorzystywania obrazów i wiadomości. 

Zgadzamy się uczestniczyć w corocznych spotkaniach z innymi sygnatariuszami 

i wymieniać doświadczenia w stosowaniu i wdrażaniu Kodeksu. 


