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Anthropolis Egyesület www.anthropolis.hu

 Kiadványok

 Képzések (itthon és külföldön) 

– akkreditált is

 Szakmai fórumok 

 Szakkönyvtár (ELTE PPK-n)

 Tematikus honlap: www.globnev.hu



Terminológiák a nagyvilágból

Globális nevelés / Globális 
felelősségvállalásra nevelés

(Global Education/Global Learning)

Fenntarthatóságra nevelés

(Education For Sustainable Development)

Globális polgárságra nevelés 

(Global Citizenship Education)



Mi a Globális Nevelés ?

A globális nevelés egy oktatási szemlélet, amelyet

az a tény hívott életre, hogy a mai ember egy egyre

erőteljesebben globalizálódó világban él.

Szemléletet alakít ki, lehetővé téve, hogy a tanulók

az életkörülményeiket és a problémákat

holisztikusan, a nagyvilág kontextusában

közelíthessék meg. A diákokat fenntarthatóságra és

felelősségvállalásra ösztönzi, és arra, hogy

foglalkozzanak a saját identitásuk és életmódjuk

kérdéseivel, és aktív globális polgárokká váljanak.



Tématerületek



Célok

 Változásra, változtatásra sarkall

 A globális-lokális viszonyokat vizsgálja

 A minőségi oktatást és nevelést helyezi 

középpontba

 A kihívásokat elemzi

 Univerzális értékeket közvetít (emberi 

jogok, fenntarthatóság, társadalmi 

igazságosság)



Eredmények



Összefoglaló

 Oktatási-nevelési szemlélet

 Cél: felkészíteni a globális világ kihívásaira -
attitűdváltozás

 Tantárgytól függetlenül alkalmazható

 Fő témái: emberi jogi kérdések, 
fenntarthatóság környezeti, gazdasági és 
társadalmi értelemben, interkulturális tanulás, 
aktív állampolgárság, kritikai gondolkodás



Nemzetközi kontextus

Az Európa Tanács ajánlásai (2010)

Az EU tagállamai támogassák az ESD 
megjelenítését és beágyazását az oktatás 
minden szintjébe és formájába:

- az ESD legyen a tanterv része,

- jelenjen meg a továbbképzésben, + LLL

Ösztönzi az interdiszciplináris megközelítést az 
oktatás minden szintjén, egységes

szabályozáson keresztül nemzeti és helyi szinten



Nemzetközi kontextus

2016 - UNESCO Global Citizenship Education
https://en.unesco.org/themes/gced

Segíti olyan értékek, attitűdök, magatartás 
elsajátítását, kialakítását, amely támogatja a felelős, 
globális polgárságot: kreativitás, innováció és 
elköteleződés a béke, az emberi jogok és a 
fenntarthatóság érvényesüléséért.

Keretrendszer: 2015-2030 – Fenntartható Fejlődési 
Célok (SDGs – Agenda 2030) – 4.7-es cél 

https://en.unesco.org/themes/gced


Példák a megvalósításra 1.
 Eathink projekt – méltányos és fenntartható 

élelmiszertermelés, mezőgazdaság

 Ingyenesen letölthető oktatási segédanyag: 

http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/



Iskolai plakátok
http://anthropolis.hu/eathinkkiallitas/

http://anthropolis.hu/eathinkkiallitas/


Iskolai kiskertek
 Kiadvány: 

https://eathink2015.org/download/AP_IK_m

agyar_web.pdf

 Együttműködés: Iskolakertekért Alapítvány



Tanulmányút tanároknak 

(Burkina Faso)



Példák a megvalósításra 2.

 Komplex témák – sokrétű tantárgyak 

projekt

 Iskolákkal való együttműködés



Blended képzés



Tanári segédanyagok



Példák a megvalósításra 3.

 Modernkori rabszolgaság –

kizsákmányolás, bántalmazás elleni 

program

http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/mod

ernkori-rabszolgasag/

http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/modernkori-rabszolgasag/


Módszertani honlap: 

globnev.hu



Jó példák külföldről

 Teljes Iskola vagy Egésziskola-szemlélet (Whole
School Approach )

 Iskolai partnerségek a Globális Észak és Globális 
Dél iskolái között (School linking)

 Tanári továbbképzések

 Vizsgálatok, Díjak, Iskolai hálózatok (Audits, 
Awards, Benchmarking)

 Aktív együttműködés civil szervezetekkel, 
szakértőkkel, helyi közösséggel

 Éves programnaptárak – tematikus, aktuális



Aktuális online rendezvények 

pedagógusoknak a globális nevelés hetén



Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek:

Anthropolis Egyesület

www.anthropolis.hu

anthropolis.iroda@gmail.com

http://www.anthropolis.hu/

