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Pojęcie edukacja globalna jest w Polsce bardzo nowe i nie jest szerzej znane.
Definicja tego pojęcia teŜ nie jest jednolita. Ministerstwo Edukacji Narodowej we
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zdefiniowało edukację globalną i
wprowadziło ją w ramowy program nauczania w gimnazjach i zastosowano juŜ we
wielu przedmiotach jak np. geografia, ekologia czy wos. W szkolnictwie zawodowym
jesteśmy prekursorami. Nowy program ramowy dla gimnazjów został juŜ w 2009
roku wprowadzony a w szkołach zawodowych zostanie wprowadzony w 2012 dla
klas pierwszych, w 2013 dla klas drugich i 2014 dla klas trzecich. Według
zreformowanego programu nauczania nauczyciel będzie mógł:
• Samemu lub we współpracy z innymi nauczycielami tworzyć program
nauczania lub
• Zaproponować dyrektorowi aby juŜ istniejący na rynku program nauczania
wprowadzić w szkole, jeśli poziom materiałów dopasowany jest do moŜliwości
uczniów i szkoły, lub teŜ,
• Przejąć program stworzony przez innych nauczycieli i zmodyfikować według
własnych potrzeb aby wprowadzenie elementów edukacji globalnej było
moŜliwe.
Multiplikatorami współpracującymi z nami są nauczyciele z róŜnych szkół:
• Zespół Szkół w Biskupcu
• Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie
• Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

• Zespół Szkół Gastronomiczno-SpoŜywczych w Olsztynie
Zainteresowani naszym projektem są równieŜ:
• Kuratorium Oświaty w Olsztynie
• Katedra UNESCO, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Informacje na temat statusu globalnej edukacji w Polsce i o instytucjach, które
zajmują się tą tematyką, zostały nam przekazane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Z analizy sytuacji wynika, Ŝe klasa polityczna potrzebuje więcej informacji
z praktycznego zastosowania edukacji globalnej, aby mogli w program nauczania dla
szkół zawodowych wprowadzić równieŜ inne zagadnienia niŜ „tylko” związane z
ekologią.
Zarówno MEN jak i izby rzemieślnicze są otwarte na nasze propozycje i sugestie
przy tworzenie nowego programu nauczania. Będzie to jednak tylko plan ramowy.
Dyrektorzy szkół są bardzo autonomiczni i w duŜym stopniu decydują co ich program
nauczania będzie zawierać. Wynika z tego konieczność nieustannego dokształcania
nauczycieli. Z tego względu MEN ma w planie reformować uczelniane instytuty
dokształcania nauczycieli ale moŜliwe jest to tylko we współpracy z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. Dla nas, jako Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
współpraca z szkołami jest priorytetem. Z tej współpracy zebraliśmy informacje, które
wskazują bezpośrednie przyczyny utrudniające wprowadzenie edukacji globalnej do
szkół. Wprowadzenie elementów edukacji globalnej do „normalnych” lekcji moŜe
skutkować brakiem czasu i obniŜeniem jakości, gdyŜ wymagane są większe nakłady
intelektualne przy takim samym pensum czasowym i pienięŜnym. Przy tworzeniu
materiałów edukacyjnych naleŜy szczególną troskę zwrócić na poziom trudności,
gdyŜ jeśli materiał jest za trudny dla uczniów to oni szybko tracą chęci i zapał do
nauki. Z szkół, w których wprowadzono przez nas stworzony materiał, dostawaliśmy
równieŜ pozytywny odzew. Wynika z tego, Ŝe dobre przykłady są bardzo istotnym
elementem. Celem tych przykładów jest zaznaczenie, iŜ istotnym elementem nie jest
tylko edukacja ekologiczna ale to, Ŝe dzięki edukacji globalnej wartość na rynku
pracy przyszłego pracownika znacznie wzrasta tzn., Ŝe zakład moŜe czerpać
korzyści i, Ŝe moŜna globalną edukację wprowadzić w system szkolenia w szkołach
zawodowych.
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