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Globális Méltányosság – Iskolák a Változásért 

 
Iskolák, Tanárok figyelem! 
 
Napjainkban a globalizáció a mindennapi életünk részévé vált. Mégis kevéssé akarunk 
tudomást venni róla, igyekszünk nem észrevenni, hogy a világ rohamtempóban változik 
körülöttünk. Sajnos ennek a változásnak vannak negatív hatásai is. Projektünk segítséget 
kíván adni ahhoz, hogy a felnövekvő generáció jobban megértse, hogyan hat életére a 
globalizáció, milyen kölcsönhatások érvényesülnek, egyrészről a politika, a környezet, a 
társadalom, a kultúra, a gazdaság dimenziói, másrészről a különböző társadalmi csoportok és 
globális régiók között. A globális nevelés az összetett folyamatok jobb átlátására és kritikus 
gondolkodásra nevel. Ugyanakkor elkötelezett a társadalmi igazságosság és az aktív 
állampolgárság gondolata mellett. Nem csak gondolkodó, de egy igazságosabb és 
fenntarthatóbb világ megteremtése érdekében cselekedni képes és akaró fiatalságot kíván 
nevelni.  
 
A globális nevelés fogalma csak a legutóbbi időkben jelent meg a közgondolkodásban és 
átültetése a gyakorlatba lassan halad. Leggyakrabban az iskolák és civil szervezetek 
együttműködésében jelenik meg a tanításban, de ilyenkor sokszor az informális oktatás 
módszerei kerülnek előtérbe, amelyek formális órai keretek között csak korlátozva 
használhatók. A tanárok gyakran panaszkodnak, hogy bár fontosnak tartják a tanulók 
érzékenyítését a globális problémákra, hiányoznak az eszközeik, hogy a témákat beépítsék a 
rendes óramenetbe. A projekt ezt a hiányosságot kívánja orvosolni az első olyan hazai 
pedagógiai anyaggal, amely a hagyományos tantárgyak keretei között valósítja meg a globális 
nevelést. 
 
A projekt célja 
Hogy létrehozzunk egy olyan, 4 magyar iskolából álló hálózatot, amely részt vesz egy, a 
globális nevelés témáit, filozófiáját, megközelítését tükröző pedagógiai segédanyag (tananyag 
csomag) kidolgozásában, kipróbálásában és a rendes tanmenetbe való beépítésében. A 
résztvevő iskolák ez által egy olyan úttörő kezdeményezés részeseivé válnak, amely a globális 
nevelést a formális oktatás részévé teszi. Az iskolák ez által vonzóbbakká válhatnak a tanulók 
és a szülők számára. A későbbiekben ez a kezdeményezés utat mutathat más iskolák számára 
is.  
 
A projektben 
A projekt fontos szempontja, hogy a hétköznapi oktatásban, a rendes iskolai órákon jól 
használható feladatsorok, óravázlatok szülessenek. Ezért fontosnak tartjuk a tanárok aktív 
bevonását. Ennek megfelelően a négy iskola tanárainak részvételével tantárgy specifikus 
munkacsoportok létrehozását tervezzük. A munkában ilyen módon minden iskolából 6 
szaktanár és egy iskolai vezető tanár vesz majd részt.  
 
A közös munka 
Egy-egy tantárgy specifikus munkacsoport 4 főből áll; a munkacsoportok tagjait a résztvevő 
iskolák delegálják. A munkacsoport az alapítvány szakértőinek segítségével az adott tantárgy 
éves tananyagát megvizsgálva javaslatokat tesz olyan feladatsorokra és óravázlatokra, 
amelyek a globális nevelés 3 választott témáját érthető formában és természetes módon 
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emelik be az órai munkába. Az együttműködés rendszeres személyes találkozók és on-line 
kapcsolat biztosítja. 
 
Amit a tanároktól várunk 

- Részvétel a projektet megelőző tanárképzésen 
- Részvétel a közös munkacsoport találkozókon (1 iskolai év alatt 4 alkalommal) 
- Írásos javaslatok specifikus feladatsorokra és óravázlatokra 
- A közösen kialakított tananyag tesztelése iskolai órákon 
- A teszt eredményeit figyelembe vevő javaslatok a segédanyag tökéletesítésére 

 
Amit az iskoláktól várunk 

- A résztvevő tanárok aktív támogatását és egy elvi elköteleződést arra vonatkozólag, 
hogy az iskola a globális nevelést pedagógiája központjába kívánja helyezni.  

- Az ehhez szükséges szervezeti feltételek megteremtését.  
 
Amit biztosítunk az iskolák, a tanárok és az iskolák tanulói számára 

- Szakértelmünket és több éves gyakorlatunkat a globális nevelés területén. 
- A projekt teljes ideje alatt konzultációs és tanácsadói segítséget. 
- A projektbe bevont tanárok és vezető tanárok számára egyéni díjazást, a projektbe 

fektetett munkájuk elismeréseképpen. 
- Az iskolák hozzáférést egy 9 partnerből álló nemzetközi hálózat szellemi termékeihez 

és kapcsolatrendszeréhez. 
- A tanárok bevonását a Magyarországon tartandó nemzetközi workshopba. 
- 40 tanuló és 8 tanár részvételét egy hazai nyári táborban, ahol közösen tölthetnek el 

egy hetet, és ismerkedhetnek a globális nevelés legfontosabb és legaktuálisabb 
kérdéseivel. 

- A legmotiváltabb diákok elutazhatnak Angliába a projektzáró Nemzetközi Ifjúsági 
Konferenciára. 

- Nem utolsó sorban lehetőséget, hogy a résztvevő iskola kiemelkedő szereplőjévé 
váljon a globális nevelés hazai fejlesztésének. 

 
A projekt id őkeretei: 

- 2013 nyarán egy 3 napos képzés a projektben résztvevő tanárok részére 
- 2013 szeptemberétől 2014 júniusáig (1 tanév) a pedagógiai segédanyag kidolgozása 

(találkozás 4 alkalommal) 
- 2014 nyarán egy hetes, globális nevelés nyári tábor 
- 2014 szeptemberétől 2015 júniusáig (1 tanév) a pedagógiai segédanyag integrálása az 

iskolai oktatásba 
- 2015 áprilisában nemzetközi workshop Budapesten (segédanyag bemutatása) 
- 2015. második felében a projektzáró Nemzetközi Ifjúsági Konferencia 

 
 
Amennyiben érdekli e lehetőség, kérem, töltse ki, és küldje vissza a 
gyorgy.benedek@artemisszio.hu email címre a mellékelt JELENTKEZÉSI LAPOT! 


