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Edukacja globalna? Co to jest ? Po co to jest ? Co jest jej celem? Kto 

powinien mieć do niej dostęp ? 

 

Edukacja globalna to nic innego jak  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 dotyczącym całej ludzkości. 

 

 Edukacja globalna  ma na celu :  

•    tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk 

•    przedstawianie perspektywy globalnego Południa 

•    rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego 

się systemu 

•    kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw 

•    przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń 

•    ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu 

globalnych procesów na jednostkę. 

 

Najważniejszymi wartościami edukacji globalnej są: 

•    godność osoby ludzkiej 

•    sprawiedliwość 

•    solidarność 

•    równość 

•    pokój 

•    wolność 

Żyjemy w świecie, który jest w coraz większym stopniu globalny.  

Ogólnoświatowa współzależność zwiększa się. Nasze życie jest 

coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całym świecie. Ale 

jednocześnie w naszym świecie zwiększają się rozbieżności i 

nierówność. Jest oczywiste, że globalne problemy i wyzwania – 

bieda, zrównoważona przyszłość, pokój i zgoda – wymagają 

rozwiązań ogólnoświatowych. I właśnie w tym świecie ludzie są 

coraz bardziej zatroskani problemami globalnymi i ich 

rozwiązaniami. Edukacja globalna jest bardzo ważną odpowiedzią na 

rzeczywistość życia w globalnym świecie. Jest to rodzaj edukacji 

niezbędny, który pomaga ludziom w nim żyć, czuć się za niego 

odpowiedzialnymi i wspólnie uczyć się jak zmieniać świat na 



lepsze.  

Tak więc, bazując na tych realiach, ‘edukacja globalna’ jest 

terminem zbiorczym zawierającym w sobie edukację dla pokoju, 

edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację dla 

pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, 

edukację dla społeczności zrównoważonej oraz edukację 

ekologiczną. Pociąga to za sobą te rodzaje edukacji dla zmian 

socjalnych, lokalnych i globalnych, które podzielają perspektywę 

sprawiedliwości i zaangażowanie w budowanie bardziej 

sprawiedliwego świata w kontekście globalizacji. Te rodzaje 

edukacji powstały w odpowiedzi na ogólnoświatowe wyzwania i są 

inne w różnych państwach. Dzięki powiązaniu ich ze sobą można 

dzielić się strategiami, doświadczeniami i w ten sposób może 

zwiększyć się pula dostępnych środków.W wielu krajach Europy – 

jak również na świecie – coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie 

sprawę z potrzeby uwzględniania realiów globalnych w systemie 

edukacji – zarówno formalnej, jak i nieformalnej. Być 

wykształconym, w globalnym świecie, oznacza również mieć dostęp 

do dobrej jakości edukacji międzykulturowej. Jak zająć się coraz 

bardziej globalnym ujęciem kultury, ekonomii, społeczeństwa czy 

nawet systemów politycznych – lokalnych, narodowych, 

regionalnych czy światowych – są to zagadnienia, które nie mogą 

zostać pominięte w procesie edukacyjnym. Ludzie coraz bardziej 

uświadamiają sobie, że kwestia rozwoju światowego, 

współzależności i solidarności musi zajmować odpowiednie miejsce 

w minimum programowym nauczania obywateli globalnych w 

społeczeństwie międzynarodowym. Tę świadomość mają nie tylko 

rządowe agencje rozwoju czy NGO związane z rozwojem, które 

przejmują inicjatywę na tym polu, ale również ministerstwa edukacji 

(i inne ministerstwa), krajowe kuratoria oświaty, narodowi i 

regionalni kuratorzy, struktury wspierające nauczycieli, a także 

struktury młodzieżowe, związki zawodowe i ruchy feministyczne.   

 

Pamiętając o prawach człowieka, coraz więcej krajów zgadza się, że 

wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do edukacji globalnej 

wysokiej jakości.   
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