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Edukacji: 
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Edukacja globalna, jako pedagogiczna odpowiedź na wyzwania współczesnego, współzależnego, 

zglobalizowanego świata, cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno praktyków życia 

społecznego, jak i polityków oświatowych i decydentów. Wskazują na to zarówno liczne dokumenty 

międzynarodowe promujące rozwój edukacji globalnej (np. Deklaracja Milenijna Narodów 

Zjednoczonych – 2000 r., Deklaracja z Maastricht w sprawie edukacji globalnej – 2002 r., Konsensus 

europejski w sprawie rozwoju: wkład edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości – 2007 r.), jak 

i stopniowe włączanie treści z tego zakresu do programów nauczania w kolejnych krajach Europy (w 

Polsce – od 2009 r.). Pojawia się coraz więcej inicjatyw edukacyjnych – w obszarze edukacji 

formalnej i nieformalnej – dotykających problemów globalnego rozwoju, ubóstwa, niesprawiedliwości 

i zagrożeń związanych z procesami globalizacji (wymienić warto np. programy edukacyjne Polskiej 

Akcji Humanitarnej, Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, Polskiej Zielonej 

Sieci). Edukacja globalna coraz wyraźniej staje się również istotnym obszarem dociekań naukowych, 

nie tylko pedagogicznych, choć w Polsce nie jest to wystarczająco zauważalne. Tym bardziej warto 

zwrócić uwagę Czytelników na dwie międzynarodowe konferencje poświęcone omawianej 

problematyce, które odbyły się w Europie jesienią 2011 r. Jedna z nich dotyczyła bardzo szerokiego 

obszaru zagadnień związanych globalnymi wyzwaniami stojącymi przed edukacją, druga traktowała 

o edukacji globalnej sensu stricto. 

11. Międzynarodowa Konferencja o Edukacji i Rozwoju „Globalne Wyzwania dla Edukacji: 

Ekonomia, Środowisko, Sytuacje Kryzysowe” zorganizowana została przez brytyjską organizację 

United Kingdom Forum for International Education and Training (UKFIET) we współpracy 

z British Association for International and Comparative Education (BAICE). Głównym 

zamierzeniem organizatorów było włączenie się do debaty o globalnych problemach 

współczesnego świata z perspektywy edukacyjnej, zaakcentowanie roli edukacji w ich 

rozwiązywaniu, a także namysł nad możliwościami działania, pożądanymi strategiami i modelami 

rozwiązań. Wśród uczestników konferencji byli zarówno naukowcy z wielu ośrodków 

akademickich z całego świata, nauczyciele, jak i praktycy reprezentujący sektor pozarządowy oraz 

przedstawiciele agencji rządowych i organizacji międzynarodowych. 

Wystąpienia konferencyjne – a było ich około 200 – podzielone zostały na trzy główne obszary 

problemowe: Edukacja w trudnych czasach; Edukacja i konflikt; Edukacja i zrównoważony rozwój. 



W ramach każdego z nich referaty pogrupowano w czternaście sekcji tematycznych, między innymi: 

Edukacja w środowiskach wielojęzycznych, Podstawowa edukacja dla najuboższych, Wiedza ludności 

rdzennej w zglobalizowanym świecie (obszar 1.); Rola edukacji w procesie budowania pokoju, 

Pamięć, narracja i dialog w edukacji dla pokoju (obszar 2.) czy Edukacja, klimat i zmiany 

środowiskowe, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (obszar 3.). 

Oprócz tego w programie znalazło się miejsce dla 16 minisympozjów, do których zaproszono 

naukowców i praktyków pracujących nad wspólnym projektem czy problemem, np. Edukacja 

w medresach w Bangladeszu (badacze z Uniwersytetu w Reading, Wielka Brytania), Raport 

Programu „Edukacji dla Wszystkich” na 2011 rok (przedstawiciele UNESCO) czy Jakość edukacji 

i sprawiedliwość społeczna w krajach globalnego Południa (badacze z Uniwersytetu w Bristolu, 

Wielka Brytania). W ich ramach wygłoszono ponad 70 referatów. 

To szczegółowe wyliczenie uświadamia obfitość wystąpień i bogactwo poruszanych zagadnień. 

Nie sposób zatem w krótkim sprawozdaniu dokonać rzetelnego podsumowania trzydniowych obrad 

(sam zbiór streszczeń referatów konferencyjnych liczy 140 stron!). Mogę jedynie krótko omówić 

główne wątki poruszane w trzech sekcjach tematycznych, w których uczestniczyłam. W pierwszej, 

zatytułowanej Rola edukacji w procesie budowania pokoju, na pierwszy plan wysuwały się 

zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości edukacji w społeczeństwach 

postkonfliktowych. Alice Farmer z Norweskiej Rady Uchodźców naświetliła problemy w dostępie do 

edukacji dzieci i młodzieży wewnętrznie przesiedlonych. Brak zapewnionej ciągłości edukacji to 

zresztą część znacznie szerszego problemu z uzyskaniem przez osoby wewnętrznie przesiedlone usług 

publicznych i socjalnych, do których mają prawo. Przyczyny ograniczonego dostępu do edukacji są 

rozmaite: od banalnych, takich jak niedostosowanie kalendarza finansowania szkół do kalendarza 

szkolnego, przez „zwykłe” przeoczenie potrzeby zagwarantowania edukacji w obliczu bardziej 

palących spraw, powszechne ubóstwo, aż po bardziej specyficzne problemy – niemożliwość 

zapewnienia dzieciom bezpiecznej i możliwie krótkiej drogi do szkoły (w Ugandzie), polityka 

państwowa i dyskryminacja mniejszości (w Turcji wobec mniejszości kurdyjskiej), stygmatyzujące 

i de facto marginalizujące rozwiązania organizacyjne (segregacja dzieci z Abchazji i Południowej 

Osetii w Gruzji). 

Chris Yates z Uniwersytetu w Londynie dokonał krytycznej analizy procesu reformy edukacji dla 

dzieci palestyńskich uchodźców podjętej przez Agencję Narodów Zjednoczonych dla Pomocy 

Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), mającej na celu przede wszystkim 

podniesienie jakości edukacji. Fundamentem teoretycznym jego analiz był dialektyczny realizm 

krytyczny Roya Bhaskara. Ch. Yates zwrócił uwagę, że jednym z kluczowych czynników 

determinujących jakość edukacji jest sposób konceptualizacji tożsamości jednostkowej i zbiorowej 

oraz możliwość rozwijania i umacniania tej tożsamości. W odniesieniu do Palestyńczyków jest to 

tożsamość wielokrotnie sfragmentaryzowana: w kontekście przestrzeni, czasu i wiedzy, a nawet 

tożsamość zanegowana. Jego zdaniem, wszelkie działania na rzecz rozwoju i spójności społecznej, 

także reforma edukacji podjęta przez UNRWA, powinny mieć to na uwadze, by nie pogłębiać tej 

negacji, a wprost przeciwnie – wspierać umacnianie się tożsamości. 

Susanne Krogull i Annette Scheunpflug z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

w Niemczech oraz Francois Rwambonera z Rady Kościołów Protestanckich w Rwandzie 

zaprezentowali wyniki badań oceniających wpływ trzytygodniowego programu edukacyjnego dla 

nauczycieli “Participatory and Active Pedagogy” na późniejszy sposób pracy uczestników, stosowane 

metody nauczania, postawy wobec uczniów – zwłaszcza w kontekście celów edukacji dla pokoju 

i spójności społecznej. Spróbowali także zbadać, czy uczestnictwo nauczyciela w tym programie 



przynosi jakieś korzystne zmiany dla jego uczniów. Wnioski z badań były zachęcające – wzrost 

prospołecznej orientacji wśród nauczycieli, osłabienie poziomu lęku w klasie, wzrost 

nieprzemocowych sposobów rozwiązywania konfliktów. Pamiętać jednak należy, że wyjściowy 

poziom przygotowania nauczycieli był bardzo niski, stąd być może tak pozytywne rezultaty 

krótkoterminowego programu. 

W zbliżonej tematycznie sekcji, Pamięć, narracja i dialog w edukacji dla pokoju, referenci 

skoncentrowali się na prezentacji różnorodnych metod i technik wykorzystujących osobiste i zbiorowe 

narracje o bolesnej, konfliktowej przeszłości w procesie edukacji dla pokoju. W sytuacji głębokich, 

nierzadko nierozwiązywalnych konfliktów społeczna i indywidualna pamięć o przeszłości, 

o niesprawiedliwości i zbrodniach, zwykle sprzyja obarczaniu odpowiedzialnością za zaistniałą 

sytuację przeciwników i usprawiedliwianiu grupy własnej. Sprzyja to trwaniu konfliktu i utrudnia 

prowadzenie procesu pokojowego czy budowanie spójności społecznej, także w sytuacji, gdy konflikt 

został formalnie zakończony. Z drugiej strony wielu badaczy zajmujących się edukacją dla pokoju 

podkreśla, że wspomnienia i osobiste opowieści o przeszłości mogą być ważną przestrzenią 

znaczącego spotkania dotychczasowych wrogów. Scherto Gill z Guerrand-Hermes Foundation for 

Peace podkreśliła – opierając się na wynikach swojego jakościowego studium przypadku 

prowadzonego w Libanie – że dzielenie się historiami życia może wspomagać proces humanizacji 

przeciwnika, proces pojednania i przekształcania pamięci konfliktu w nową narrację pokoju, nie 

zakłamującą wszakże przeszłości. Podobne wnioski zaprezentował Petro Du Preez z Uniwersytetu 

Północno-Zachodniego w RPA w swym wystąpieniu poświęconym analizie książki Jacoba 

Dlaminiego pt. „Native Nostalgia”, wskazując na wykorzystanie narracji osobistych jako jednej 

z metod budowania wspólnej, pokojowej przyszłości. Dwa referaty przedstawiały autorskie programy 

edukacji dla pokoju. Pamela Chrabieh Badine z Uniwersytetu w Montrealu i Uniwersytetu Ducha 

Świętego w Libanie przedstawiła syntetyczny opis swojego projektu adresowanego do libańskich 

studentów. “Inter-Human Pedagogy” bazuje na holistycznym ujmowaniu człowieka, w całym 

bogactwie jego różnorodnych przynależności i doświadczeń, i wykorzystuje np. grupową pracę nad 

wspomnieniami wojennymi, projekty i działania artystyczne czy wirtualne platformy budowania 

dialogu. Także w Libanie realizowany jest projekt wprowadzenia nowego modelu edukacji 

obywatelskiej, nazywany podejściem całościowym, który ma być wolny od ograniczeń 

dotychczasowego modelu, zorientowanego na treści i przedmioty. Nowe podejście promuje aktywne 

uczenie się, koncentrację na umiejętnościach i kompetencjach zamiast pamięciowego opanowywania 

treści, dąży także do włączenia otoczenia szkoły do wspólnych działań na rzecz spójności i integracji 

społecznej. Maha Shuayb, Bassel Akar, Nisrine Makkouk, Walid Hachicho i Firas Abi Ghenem 

z Uniwersytetu Notre Dame w Libanie, prowadzący badania monitorujące i oceniające wpływ nowego 

projektu na proces edukacji obywatelskiej w dwóch libańskich szkołach, zidentyfikowali kilka 

czynników zakłócających, np. opór nauczycieli przed udziałem w zajęciach rozwijających ich 

umiejętności w zakresie aktywnego nauczania-uczenia się, silne zorientowanie kadry pedagogicznej 

na wyniki zamiast na proces uczenia się itp. 

Całkiem odmiennych obszarów tematycznych dotyczyła sekcja poświęcona edukacji dla 

zrównoważonego rozwoju. Znalazły się w niej bardzo różnorodne wystąpienia, zarówno prezentacje 

konkretnych projektów edukacyjnych (np. projekt wykorzystania oprogramowania komputerowego do 

oceny środowiskowego wpływu produktu podczas zajęć z Projektowania i Technologii w jednej 

z singapurskch szkół średnich czy program edukacji środowiskowej w innej szkole w Singapurze), jak 

i rozważania na temat roli szkół wyższych w procesie zrównoważonego rozwoju (Rachel Wolfgramm 

i Denise Conroy z Uniwersytetu w Auckland, Jana Zehle z Uniwersytetu w Adis Abebie). 



Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat Davida Stephensa z Uniwersytetu w Brighton 

(pewną rolę odegrały z pewnością jego niebywałe zdolności oratorskie). W swej krytycznej analizie 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju, dokonanej przez pryzmat ewaluacji projektu kształcenia 

nauczycieli na Madagaskarze, D. Stephens podkreślił, że nauczyciele od dawna identyfikowani są jako 

główna grupa docelowa edukacji dla zrównoważonego rozwoju, nie wiążą się z tym jednak żadne 

bardziej znaczące inicjatywy włączania problematyki zrównoważonego rozwoju do programów 

kształcenia nauczycieli. Jeszcze trudniej o programy uwzględniające tak istotne czynniki, jak kultura, 

lokalny kontekst i wiedza ludności rdzennej. Dyskurs o zrównoważonym rozwoju jest w znacznej 

mierze naznaczony zachodnim sposobem myślenia z jego wiarą w naukę i rozum oraz zdominowany 

przez przedstawicieli kultury europejskiej i północnoamerykańskiej. Nie uwzględnia w zasadzie, 

podobnie jak inne pożyteczne wynalazki w dobrej wierze eksportowane do innych części świata, 

lokalnego kontekstu kulturowego, miejscowych zasobów i potrzeb. Wraz z licznymi poważnymi 

problemami, takimi jak bieda czy epidemia AIDS, jest to największe wyzwanie dla zapewnienia 

dobrej jakości edukacji dla zrównoważonego rozwoju na świecie. 

Długą dyskusję wywołał referat Minny Mikkoli z Uniwersytetu w Helsinkach dotyczący edukacji 

żywieniowej w szkole. Autorka zanalizowała główne trendy w edukacji żywieniowej w 4 krajach: 

Danii, Finlandii, Włoszech i Norwegii, cele edukacyjne w tym zakresie, sposób ich realizacji oraz 

inicjatywy edukacyjne wspierające proces wdrażania edukacji żywieniowej w szkołach 

podstawowych. Podkreśliła znaczenie organizacji życia szkoły, miejsca i sposobu spożywania 

posiłków oraz ich jakości i estetyki. W kontekście nasilającej się w Polsce tendencji do prywatyzacji 

bądź likwidacji szkolnych stołówek wystąpienie M. Mikkoli zyskało dodatkowe znaczenie. 

Jak widać z powyższego – fragmentarycznego siłą rzeczy – podsumowania, podczas oksfordzkiej 

konferencji dyskutowano o różnorodnych problemach analizowanych w całkiem odmiennych 

kontekstach kulturowych, z różnych perspektyw teoretycznych i praktycznych. Trzeba jednak 

zauważyć, że nie był to chaos czy bezładny patchwork – wszystkie wystąpienia podporządkowane 

były głównej idei konferencji – analizie globalnych problemów i roli edukacji w ich rozwiązywaniu. 

 

* * * 

 

Drugie z opisywanych wydarzeń naukowych, Międzynarodowe Sympozjum o Kompetencjach 

Globalnych Obywateli „Stając się Globalnym Obywatelem”, miało miejsce w Hanasaari – Szwedzko-

Fińskim Centrum Kultury w Espoo, nieopodal Helsinek. Współorganizatorami byli: Fińska Krajowa 

Rada Edukacji (agenda rządowa zajmująca się przede wszystkim doskonaleniem edukacji w Finlandii 

i tworzeniem podstaw programowych na wszystkich szczeblach edukacji), Global Education Network 

Europe (GENE), Hanasaari i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii. Warto w tym miejscu 

wspomnieć nieco więcej o GENE – jest to sieć europejskich ministerstw, agencji rządowych i innych 

instytucji odpowiedzialnych za edukację globalną na szczeblu krajowym. W Polsce partnerami GENE 

są Ministerstwa: Edukacji Narodowej i Spraw Zagranicznych. Głównym zadaniem GENE jest 

wspieranie wszelkich działań dotyczących edukacji globalnej w krajach europejskich – wymiany 

doświadczeń między krajami, działań w ramach sieci, badań w zakresie kształtowania polityki, 

rozwoju strategii narodowych i poprawy jakości edukacji globalnej. W ramach realizacji tego 

ostatniego celu GENE organizuje proces partnerskich przeglądów edukacji globalnej w Europie, by 

wyróżnić pozytywne przykłady rozwiązań oraz dokonać krytycznego przeglądu polityki w zakresie 

rozwijania edukacji globalnej w Europie. W 2009 r. opublikowany został raport z partnerskiego 

przeglądu edukacji globalnej w naszym kraju pt. Edukacja globalna w Polsce. 



Intencją organizatorów sympozjum było stworzenie trzydniowego forum wymiany idei, 

pomysłów i rozwiązań praktycznych oraz umożliwienie wzajemnego uczenia się podczas 

różnorodnych form aktywności: wykładów, warsztatów, dyskusji panelowych i sesji plakatowych. 

Wiodącymi wątkami trzydniowych obrad były: teoretyczne ramy edukacji globalnej, kompetencje 

kluczowe dla budowania sprawiedliwego i zrównoważonego świata oraz strategie i modele edukacji 

globalnej w Europie. Obrady otwierało wystąpienie prof. Vanessy de Oliveira Andreotti 

z Uniwersytetu w Oulu (Finlandia), która kieruje tam uzupełniającymi studiami magisterskimi 

„Edukacja i globalizacja”. Prof. de Oliveira Andreotti jest także koordynatorem grupy badawczej 

„Edukacja, Różnorodność, Globalizacja i Etyka” (EDGE), która na Uniwersytecie w Oulu realizuje 

interdyscyplinarne i międzysektorowe projekty badawczo-edukacyjne koncentrujące się wokół takich 

zagadnień, jak: globalne obywatelstwo; etyczny globalizm; edukacja globalna, wielokulturowa, 

międzykulturowa, antyrasistowska; język i kultura; pedagogika krytyczna i postkrytyczna; pedagogika 

różnicy i niezgody. 

W swoim wykładzie pt. „Teoretyczne ramy edukacji globalnej”, który wyznaczył kierunek 

wszystkim wystąpieniom pierwszego dnia sympozjum, V. de Oliveira Andreotti zwróciła uwagę, że 

jednym z ważniejszych zadań edukacji w dzisiejszym globalnym świecie jest przygotowanie 

studentów do życia w różnorodności i odmienności, wśród różnych punktów widzenia i możliwych 

odpowiedzi na zadawane pytania. By nie zagubili się w tym gąszczu możliwości i ślepych zaułków, 

należy im pomóc w uczeniu się radzenia sobie ze złożonością i niepewnością, w nauce brania 

odpowiedzialności za swe wybory i podejmowania świadomych decyzji. V. de Oliveira Andreotti 

przekonywała o potrzebie podejścia krytycznego i refleksyjnego, inspirowanego pedagogiką krytyczną 

i koncepcją postkolonialną, do celów, założeń i kontekstów globalnej edukacji obywatelskiej/edukacji 

globalnej. Punktem wyjścia krytycznej edukacji globalnej jest założenie o niekompletności 

i fragmentaryczności wszelkiej wiedzy, która zawsze konstruowana jest w określonym kontekście, na 

podstawie określonych doświadczeń i w określonej kulturze. Zatem nasz punkt widzenia jest tylko 

jednym z wielu. Konieczne jest więc poznanie i zrozumienie innych perspektyw oraz krytyczna 

analiza własnych założeń i kulturowego zaplecza. Dopiero wtedy możliwa będzie transformacja 

naszego sposobu myślenia. Prof. de Oliveira Andreotti podkreślała przy tym, że rezultatem 

niekoniecznie musi być konsensus, chodzi raczej o nauczenie życia w warunkach różnicy. Krytyczna 

edukacja globalna dąży do promowania zmiany społecznej bez narzucania słuchaczom uniwersalnej 

wykładni natury, przyczyn i rozwiązań problemów globalnych. Celem jest zachęcenie i przygotowanie 

uczniów do analizowania różnych punktów widzenia, celów i motywów oraz dziedzictwa wielu 

aktorów na globalnej scenie, relacji władzy między nimi, a w konsekwencji – podejmowania 

krytycznych, zaangażowanych społecznie i odpowiedzialnych decyzji i działań, dalekich od 

jakiejkolwiek formy kulturowego imperializmu. 

V. de Oliveira Andreotti prezentowała także wykorzystywane przez siebie w procesie kształcenia 

studentów narzędzia dydaktyczne, zaprojektowane w taki sposób, by pomagać studentom w stawaniu 

się krytycznymi i społecznie odpowiedzialnymi obywatelami – liderami zmiany. 

Ważnym uzupełnieniem wykładu były warsztaty angażujące uczestników sympozjum 

w pogłębioną dyskusję na temat jednego z głównych poruszanych przez V. de Oliveirę Andreotti 

problemów. Warsztaty koncentrowały się na rozróżnieniu między dwoma odmiennymi podejściami 

teoretycznymi do edukacji globalnej – „miękkim” i „krytycznym” – i skłaniały do głębszej analizy ich 

założeń, krótko- i długoterminowych celów, a także strategii rozwoju edukacji globalnej, w tym 

również wspierania rozwoju podejścia krytycznego. Wzbudziły także wiele dyskusji, między innymi 



dotyczących możliwości podejmowania skutecznych działań globalnych bez osiągnięcia konsensusu 

czy ideologicznego nacechowania tej koncepcji. 

Dominantą drugiego wątku problemowego sympozjum było wystąpienie prof. Annette 

Scheunpflug z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech, która punktem 

wyjścia dla swoich rozważań uczyniła wyzwania, jakie stoją przed tożsamością i etyką w dobie 

globalizacji. Współcześnie tożsamość nie jest jednostce dana czy narzucona mocą tradycji, 

przynależności narodowej, etnicznej czy kulturowej, coraz mniejsze znaczenie w jej kształtowaniu ma 

proces socjalizacji grupowej. Wraz z rozwojem społeczeństwa globalnego, narastającą różnorodnością 

i złożonością punktów odniesienia, tożsamość, pozbawiona oparcia w stabilnych tradycyjnych 

strukturach, staje się indywidualnym projektem, ustawicznym procesem wyboru, samodzielną 

konstrukcją tworzoną z wielu różnorodnych dostępnych elementów. Ten model tożsamości Annette 

Scheunpflug nazwała tożsamością transformacyjną (transformational), zdolną do przekształcania 

nowych wzorów czy kontekstów kulturowych w spójną całość, do wzbogacania się o nowe 

perspektywy. To odróżnia ją od tożsamości hybrydowej stanowiącej przypadkowy czy chaotyczny 

patchwork. 

Zwielokrotnienie, różnorodność i złożoność punktów odniesienia charakterystyczne dla procesów 

globalizacji tworzą również nowy kontekst dla etyki i świata wartości. Prof. Scheunpflug zwróciła 

uwagę, że w globalnym świecie poszerzeniu ulega zasięg powinności moralnych – w dobie 

globalizacji etyka też musi stać się globalna. Odnosi się to nie tylko do wymiaru przestrzennego (i 

włączenia w nasze uniwersum moralne np. ludzi żyjących na drugim końcu globu), ale i temporalnego 

(uwzględnianie zobowiązań i odpowiedzialności za kształt świata wobec przyszłych pokoleń) oraz 

wymiaru związanego z powstaniem globalnego społeczeństwa ryzyka (U. Beck), czyli poszerzaniem 

się obszarów niepewności i ryzyka, nad którymi nie można sprawować kontroli, a które są 

immanentnym, choć ubocznym skutkiem procesów modernizacji. 

A. Scheunpflug podkreśliła, że edukacja globalna, przede wszystkim szkolna, ma w kontekście 

tych przemian ważną rolę do spełnienia. Może mianowicie wspierać uczniów w kształtowaniu 

tożsamości transformacyjnej, opartej na dokonywaniu nieustannych wyborów dotyczących zarówno 

wyznawanej religii, jak i stylu życia czy nauki języków obcych. Powinna także przygotowywać 

uczniów do życia w świecie zwielokrotnionej różnorodności, niepewności i ryzyka, do radzenia sobie 

w obliczu zagrożeń, nie tylko dostarczając im wiedzę o globalnym świecie, ale i narzędzia 

umożliwiające poruszanie się w nim, np. kształtując umiejętność zmiany perspektyw czy 

wykorzystując różnorodne środki wyrazu ułatwiające zrozumienie odmiennych kultur. Szkoła winna 

także kształtować odpowiednie postawy oraz system wartości, analizując takie problemy jak 

sprawiedliwość i odpowiedzialność w wymiarze globalnym czy zrównoważony rozwój, i stwarzając 

uczniom okazję do angażowania się na ich rzecz. 

Kontynuacją rozważań na temat wyzwań stawianych człowiekowi, wychowaniu i edukacji przez 

współczesny świat była dyskusja panelowa prowadzona przez dr Helmutha Hartmeyera z Austrackiej 

Agencji Rozwoju, przewodniczącego międzynarodowego zespołu ekspertów GENE ds. edukacji 

globalnej. Wzięli w niej udział: Irmeli Halinen z Fińskiej Krajowej Rady Edukacji, Carl Lindberg – 

doradca Szwedzkiego Komitetu ds. UNESCO, Reiner Mathar z niemieckiego Ministerstwa Edukacji 

oraz Jeroen van der Zant z NCDO – holenderskiej organizacji zajmującej się współpracą 

międzynarodową i edukacją obywatelską. Paneliści skoncentrowali się na zadaniach, jakie edukacja, 

zarówno formalna, jak i nieformalna, powinna spełniać w globalnym świecie. Wskazywali przede 

wszystkim na kształtowanie kompetencji do refleksyjnego, odpowiedzialnego i skutecznego działania 

w świecie, w wymiarze lokalnym i globalnym. Podkreślano, że edukacja globalna winna przenikać 



cały system edukacji, stać się holistyczną i interdyscplinarną orientacją programów nauczania, a nie 

dodatkowym przedmiotem czy zestawem treści dołączonych do któregoś z przedmiotów. 

Do tej problematyki nawiązywały też warsztaty dotyczące kanonu i treści pożądanych w edukacji 

globalnej oraz blok referatów poświęconych projektowi reformy programowej w Finlandii „As 

a Global Citizen in Finland”, wygłoszonych przez przedstawicielki Fińskiej Krajowej Rady Edukacji. 

Irmeli Halinen zaprezentowała strukturę i organizację fińskiego systemu edukacji ze szczególnym 

uwzględnieniem znaczenia podstawy programowej, Eija Kauppinen zasygnalizowała problemy 

związane z konceptualizacją kluczowych kompetencji w programach nauczania i pożądanymi 

rezultatami procesu edukacji w dobie globalizacji, zaś Liisa Jääskeläinen omówiła założenia 

przygotowywanych zmian programowych. 

Trzeciemu wątkowi problemowemu sympozjum – strategie i modele edukacji globalnej 

w Europie – poświęcony był ostatni dzień obrad, zdominowany przez prezentacje różnorodnych 

działań z zakresu edukacji globalnej podejmowanych w krajach europejskich na różnych szczeblach 

(m.in. w Irlandii, Belgii, Szwecji, Słowenii). Wprowadzeniem do nich były dwa wystąpienia 

ukazujące szersze ramy odniesienia i międzynarodowy kontekst wszelkich działań edukacyjnych na 

szczeblu krajowym. Eddie O’Loughlin z Global Education Network Europe scharakteryzował 

strukturę i cele funkcjonowania GENE oraz założenia procesu partnerskich przeglądów edukacji 

globalnej w Europie. Natomiast Rilli Lapalainen z Centrum Północ-Południe Rady Europy 

wyczerpująco omówił nie tylko dotychczasowe deklaracje i dokumenty międzynarodowe dotyczące 

globalnej edukacji obywatelskiej, ale również najnowsze rekomendacje Rady Europy odnoszące się do 

niej, ze szczególnym uwzględnieniem Recommendation on education for global interdependence and 

solidarity, przyjętej w maju 2011 r. 

 

* * * 

 

Problematyka związana z rozwojem globalnym, globalnymi zagrożeniami i edukacją 

przygotowującą ludzi do życia w świecie współzależnym, a jednocześnie obfitującym w olbrzymie 

nierówności, coraz częściej postrzegana jest jako jeden z niezbędnych wymiarów wychowania 

współczesnego człowieka. Jednocześnie jest to obszar, który w polskiej pedagogice nie zdobył jeszcze 

wystarczającego zainteresowania, zwłaszcza w wymiarze teoretycznym, ale i praktycznym, 

związanym np. z kształceniem nauczycieli. Reforma programowa z 2009 r., włączając – w dość 

przyspieszonym tempie – treści z zakresu edukacji globalnej do podstawy programowej, postawiła 

przed szkołami i nauczycielami w Polsce trudne zadania. Jest to jednocześnie zadanie dla polskiej 

pedagogiki jako dyscypliny naukowej – zadanie podjęcia głębszej refleksji teoretycznej nad 

problematyką edukacji globalnej, prowadzenia studiów empirycznych czy wreszcie wspierania 

doskonalenia praktyki edukacyjnej w tym zakresie. Przykłady międzynarodowe mogą być w tym 

pomocne i inspirujące. 


