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Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy na sympozjum poświęcone edukacji globalnej, jej kontekstom teoretycznym i 
praktycznym. 
 
Edukacja globalna rozumiana jest jako włączanie perspektywy globalnej do edukacji, 
skoncentrowane na rozumieniu globalnych współzależności, rozwijaniu „globalnego poglądu na 
świat” (D. Bourn) i kształtowaniu globalnej perspektywy etycznej. Wśród jej celów wymienia się 
także rozwijanie postaw obywatelskiego zaangażowania na poziomie globalnym i lokalnym.  
 
Celem sympozjum jest refleksja nad kontekstami teoretycznymi i praktycznymi edukacji globalnej. 
Podczas sympozjum chcielibyśmy z jednej strony dokonać namysłu teoretycznego nad edukacją 
globalną w perspektywie przede wszystkim pedagogicznej, ukazać różne orientacje teoretyczne (od 
idei polskiej pedagogiki społecznej, przez katolicką naukę społeczną, pedagogikę humanistyczną, po 
inspiracje zaczerpnięte z pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej), z drugiej zaś – przyjrzeć się bliżej 
rozwiązaniom praktycznym, realizowanym przez organizacje pozarządowe w Polsce od kilkunastu lat. 
Wgląd w konteksty teoretyczne i praktyczne edukacji globalnej pozwoli ukazać jej bogactwo i 
różnorodność. Mamy nadzieję, że spotkanie stworzy także szanse integracji badaczy i praktyków 
realizujących podobne cele, choć nierzadko w izolacji od siebie. 
 
Wśród szczegółowych problemów, którym chcielibyśmy poświęcić najwięcej uwagi, są także rozmaite 
dylematy odnoszące się zarówno do teorii, jak i praktyki edukacji globalnej, między innymi problemy 
definicyjne, odmienności fundamentalnych założeń i celów, a także dylematy dotyczące metod i ich 
skuteczności oraz trudności związane z realizacją edukacji globalnej w szkołach czy w edukacji 
nieformalnej i pozaformalnej. 
 
Edukację globalną definiujemy szeroko, traktując ją jako termin „parasolowy”, obejmujący swym 
zakresem takie nurty w edukacji, jak edukacja międzykulturowa, o prawach człowieka czy edukacja o 
zrównoważonym rozwoju, choć nie tożsamy z nimi.  

 
Z wyrazami szacunku 
 

Zbigniew Babicki (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
Magdalena Kuleta-Hulboj (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) 
Justyna Janiszewska (Fundacja Edukacja dla Demokracji) 
 

 



Program: 
 
Otwarcie sympozjum (10.00): dr hab., prof. UKSW Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Dziekan WNP UKSW 
 
Część I. Teoretyczne konteksty edukacji globalnej (10.15 – 12.00) 
Prowadzenie: ks. dr hab., prof. UKSW Dariusz Stępkowski 

 
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW: Idee edukacji globalnej w społecznej nauce Kościoła  
Dr hab., prof. SGGW Krystyna Błeszyńska: Edukacja globalna w nowej podstawie programowej - 
pytania i kontrowersje 
Dr hab., prof. UMK Ewa Przybylska: Niepiśmienność jako wyzwanie globalne 
Prof. dr hab. Wiesław Theiss, UW: Solidarność globalna. Czytając Baumana 
 
Przerwa kawowa (12.00 - 12.20) 
 
Część II. Oblicza edukacji globalnej (12.20 – 14.00) 
Prowadzenie: dr Agnieszka Naumiuk 
 
Dr Magdalena Kuleta-Hulboj, UW: Koncepcje edukacji globalnej 
Dr hab. Edyta Wolter, UKSW: Wychowanie ekologiczne w edukacji globalnej 
Dr Błażej Przybylski, APS: Znaczenie współczesnych młodzieżowych ruchów protestu w procesach 
demokratyzacji systemów politycznych 
Ks. dr Zbigniew Babicki, UKSW: Walory praktyczności edukacji globalnej 
 
Przerwa kawowa (14.00 – 14.20) 
 
Część III. Panel „Praktyczne konteksty edukacji globalnej” (14.20 – 16.00) 
Prowadzenie: dr Magdalena Kuleta-Hulboj 
 
Zakres tematyczny: cele i zadania edukacji globalnej w ujęciu polskich organizacji pozarządowych 
działających w tym obszarze; przykłady realizowanych działań; specyfika działań NGO w 
perspektywie uczestników i uczestniczek panelu; możliwości dialogu i współpracy pomiędzy 
organizacjami społecznymi a przedstawicielami i przedstawicielkami świata akademickiego. 
 
Anna Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji 
Elżbieta Kielak, Związek Stowarzyszeń „Grupa Zagranica” 
Marta Gontarska, Instytut Globalnej Odpowiedzialności 
Tadeusz Makulski, Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” 
 
Zakończenie 
 


