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Co jest dla nas szczególnie istotne?

• tłumaczenie przyczyn 
i konsekwencji zjawisk

• przedstawianie perspektywy
globalnego Południa

• kształtowanie krytycznego 
myślenia i zmiana postaw

• przełamywanie istniejących 
stereotypów i uprzedzeń

• ukazywanie wpływu jednostki 
na globalne procesy i wpływu 

globalnych procesów na 
jednostkę.



Co chcemy przekazać naszymi działaniami?

• na globalnym Południu żyją ludzie, którzy są równie 
wartościowi jak my i mają takie same prawa jak my, 

ich perspektywa jest równie ważna jak nasza, 

• na globalnym Południu żyją ludzie, którzy mają problemy 
z zapewnieniem podstawowych potrzeb, 

takich jak np. dostęp do edukacji, wody, żywności; 

• świat stoi w obliczu wyzwań takich jak np. głód, ubóstwo, 
wojny – jesteśmy za nie współodpowiedzialni, 

• świat to złożony i dynamicznie zmieniający system 
– jesteśmy „uwikłani” we współzależności globalne, 

• mamy wpływ na to jak wygląda świat. 



Co nas wyróżnia?

• respektowanie Kodeksu ds. obrazów i przesłań 

• sprawczość 

• tworzenie przestrzeni do dialogu 

• doświadczenie 

• krytyczna refleksja

• angażujące i kreatywne metody 

• różnorodność działań 
Uczniowie i uczennice podczas szkolenia Out of the box w Toruniu,  
Fot. Alicja Krzyżelewska /laosza.pl



Karty dyskusji 



Gry terenowe



Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc 



Światowy Dzień Wody 



Wypożyczalnia gier  
Nasze gry:

1. Reporterzy i reporterki na globalnym 
Południu

2. Wodne wyzwania

3. Escape room
„Otwórz się na globalne wyzwania” 



Wiem i działam 



Godziny wychowawcze ze światem 



Godziny wychowawcze ze światem 





Summer PAH Academy (SPA)

5-dniowe spotkanie dla nauczycieli/ek posiadających 
doświadczenie w edukacji globalnej.

Wakacyjne, refleksyjne spotkanie na łonie przyrody, 
podczas którego:

• stworzysz przestrzeń na rewizję swojej dotychczasowej 
pracy,

• wymienisz się doświadczeniami i inspiracjami z innymi 
edukator(k)ami globlnymi

• zastanowisz się jakie wartości chcesz promować w 
edukacji globalnej i jak to zrobić bez reprodukcji 

stereotypów,
• wspólnie zastanowimy się nad sposobami radzenia 

sobie z trudnymi sytuacjami w pracy edukatora/kii 
globalnego/ej.



http://bit.ly/newsletterEDU




