
  

  

A globális nevelés alapelvei (Global Learning/Citizenship Education) 
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A globális nevelés a Globális Észak és a Globális Dél 
közötti kölcsönös függőségi viszonyrendszert 
hangsúlyozza… 

…nem elégszik meg a globális problémák 
bemutatásával. 

A globális nevelés a globális folyamatok lokális 
vetületét mutatja be, valamint azok hatását 
mindannyiunk életére… 

…nem elégszik meg egy elvont elméleti 
összefoglalóval. 

A globális nevelés az emberekre és helyekre vonatkozó 
naprakész adatokat, tényszerű leírásokat használ… 

…nem erősíti a meglévő sztereotípiákat. 

A globális nevelés bemutatja a globális folyamatok 
okait és következményeit… 

…nem elégszik meg a puszta tények és statisztikai 
adatok ismertetésével. 

A globális nevelés az egyén hosszú távú 
elköteleződésének jelentőségét hangsúlyozza a globális 
kihívásokkal szembeni fellépés során… 

…nem fogadja el az “úgysem tehetünk többet” 
hozzáállást, ami kimerül a jótékonykodó 
adománygyűjtésben. 

A globális nevelés tiszteletben tartja azok emberi 
méltóságát, akikről beszél, az életükről 
kiegyensúlyozott képet kíván adni… 

…nem a szomorú vagy negatív jelenségeket állítja 
középpontba.   

A globális nevelés ösztönzi az egyén kritikai 
gondolkodását, hogy saját véleményt fogalmazzon meg 
a globális kérdések kapcsán… 

…nem népszerűsít egyetlen ideológiát sem, nem nyújt 
gyors és egyszerű válaszokat komplex kérdésekre.  

A globális nevelés az empátiát és a megértés hirdeti… …nem akar sajnálatot kelteni. 

A globális nevelés minden tantárgyban megjeleníti a 
globális dimenziót, segítve a világ jobb megértését az 
iskolában… 

…nem különálló tantárgy. 

A globális nevelés a tudásépítést, a képességfejlesztést 
és az attitűdváltozást célozza… 

…nem elégszik meg a tudásátadással. 

A globális nevelés lehetővé teszi a megszólalást azok 
számára, akikről beszél… 

…nem hagyatkozik a találgatásra, becslésre vagy a 
képzeletre. 

A globális nevelés sokféle oktatási és tanulási módszert 
használ… 

…nem korlátozódik a didaktikai oktatásra. 

A globális nevelés tanulóközpontú, a tanulási folyamat 
a tanuló tapasztalataiból indul ki…  

…nem kizárólag a tanár által irányított. 

A globális nevelés a tanulást a való élet kontextusába 
helyezi, meglévő kérdések köré szervezi… 

…nem elvont, életidegen megközelítés. 

A globális nevelés lehetőséget ad a tanulónak a 
tájékozott, reflektív cselekvésre és arra is, hogy hallassa 
a hangját… 

…a tanuló bevonása a döntéshozatalba nem lehet 
látszólagos. 

A globális nevelés a mindennapos oktatást/nevelést 
gazdagítja, és rendszerszerűen érdemes megjelennie… 

…nem korlátozódhat egy adott tanítási napra, vagy 
hétre. 
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