
O edukacji globalnej

Wangari Maathai

„Kiedy sadzimy drzewa, sadzimy równocześnie 
nasiona pokoju i nadziei.”

Opowieść o niezwykłej kobiecie z Kenii, która walczyła

o środowisko naturalne - czyli jak przekazać uczniom
treści związane z edukacją globalną.

Żródło: https://www.goldmanprize.org/blog/green-belt-movement-wangari-maathai/



Wangari Matthai – niezwykła historia 

o kobiecie, która posadziła miliony drzew
 Urodziła się w Kenii 1 kwietnia 1940

roku w biednej farmerskiej rodzinie.
W rodzinnej wsi brakowało prądu,
wody, po wodę trzeba było iść wiele
kilometrów. Wangari jako młoda
dziewczyna miała, jak jej mama,
zająć się prowadzeniem domu.
Spotkało ją jednak ogromne
szczęście, ponieważ posłano
ją do szkoły.

 Wangari Maathai jako pierwsza
kobieta w Kenii ukończyła studia,
jako pierwsza zdobyła tytuł doktora
i jako pierwsza profesora. W Stanach
Zjednoczonych i Niemczech
studiowała weterynarię i biologię.

 Po powrocie do kraju spostrzegła,
że ziemia w jej kraju ulega
degradacji. Postanowiła ją ratować
sadząc rodzime drzewa, a właściwie
miliony drzew. Zaangażowała
do pracy zwykłe kobiety i zwykłych
obywateli, którym ziemia nie była
obojętna. Tym sposobem udało
jej się użyźnić i nawodnić glebę,
ponieważ w Kenii brak wody był
istotnym problemem.

 Uczyła ludzi sadzić drzewa, dawała
nadzieję ludziom na lepsze jutro.

 W 2004 roku Wangari została
doceniona, otrzymując Pokojową
Nagrodę Nobla za wkład
w zrównoważony rozwój, demokrację
i pokój.



Historia Wangari jest inspiracją do zaprezentowania uczniom tematyki związanej z edukacją

globalną np. poprzez zabawę w tworzenie teatrzyku papierowego Kamishibai prezentującego

jej życie, globalny problem braku wody oraz potrzebę ratowania Matki Ziemi.

Żródło: https://www.facebook.com/Wangari-Maathai-Institute-for-Peace-and-Environmental-Studies-CAVS-434379246651067/community/



Jakie problemy w ramach edukacji globalnej 

warto poruszyć z dziećmi:
 Uświadomienie dzieciom, że mają

kontakt z resztą świata, że są od
reszty świata zależne, wreszcie,
że same oddziałują na mieszkańców
odległych krajów, na przykład
poprzez jedzenie, które spożywają,
ubrania, których nadmiar kupują,
a są produkowane w krajach
południa, kulturę masową
czy powietrze, którym oddychają.

 Każdy z nas swoimi codziennymi
wyborami ma szansę realnie
oddziaływać na życie ludzi w krajach
Północy i Południa. Zależymy
od siebie nawzajem. Podejmując
różne decyzje w codziennym życiu,
wspierając takie a nie inne idee
polityczne, można działać na rzecz
lub przeciwko środowisku,
poszanowaniu praw człowieka,
pogłębianiu się ubóstwa,
zawłaszczaniu zasobów naturalnych
należących do innych społeczeństw.

 Żródło:https://www.globalna.edu.pl/e
dukacja_globalna/



Tematyka podejmowana na edukacji globalna:

 Migracje

 Prawa człowieka

 Dostępność do edukacji

 Zasoby naturalne

 Konsumpcja

 Handel międzynarodowy

 Zmiany klimatu

 Rozwój

 Zanieczyszczenia środowiska

 Ubóstwo

Żródło: https://slideplayer.pl/slide/406983/



Wykaz literatury w CDN Publicznej Bibliotece

Pedagogicznej w Koninie oraz jej Filiach

w Kole, Słupcy, Turku poruszających tematykę

edukacji globalnej. https://cdnkonin.pl/pbp/images/Edukacja_globalna_Slupca.pdf

Źródło: https://www.facebook.com/eduglobalna/

https://cdnkonin.pl/pbp/images/Edukacja_globalna_Slupca.pdf


Przykładowe strony, na których znajdziemy 

informację o tematyce edukacji globalnej:

www. globalna.edu.pl Żródło: :www. globalna.edu.pl



http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/
Żródło:  http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/


Wangari Maathari

- minutowy film prezentujący jej sylwetkę
Źródło: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1972656_1972717_1974061,00.html

https://www.youtube.com/watch?v=MMhDrJGGMFk


Opracowanie: 

Bogumiła Wawrzyniak

Karola Glasner


