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A kiadvány a résztvevő szervezetek saját szövegeinek felhasználásával készült.
szerkesztette - Takács Viktória
lektorálta - Mihalkó Viktória és Tarján Edina
desiGn - Cymetriq Studio
kiadó - Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség
A kiadvány megjelenését a „DEEEP4 Sub-Granting for Capacity Development” projekt támogatta .

TarTalom Globális nevelés 
a korszerű tudásért 
A világ, amelyben élünk a globalizációnak kö-
szönhetően egyszerre lett kisebb és mégis 
bonyolultabb . Az emberek, az áruk, és az infor-
máció áramlása korábban nem látott mértéket 
ölt, amelynek következtében a világ népei egyre 
inkább kölcsönös függésben élnek . 

A globalizáció számos ellentmondásos gazdasági, 
társadalmi, környezeti és politikai hatással jár, és 
ezek a hatások Magyarországon is érezhetők.  
A helyi szinten is észrevehető jelenségeket csakis 
globális kontextusban érthetjük meg . Míg a világ 
gazdagsága nő, addig egyre nagyobb a szakadék 
a gazdagok és a szegények között . A kultúrák 
keveredése mellett felerősödnek a nacionalista, 
vallási, etnikai és politikai fundamentalista moz-
galmak . Az egymás mellett élés, bár területenként 
és időszakonként eltérő intenzitással, de feszült-
ségekkel jár. A technológiai fejlődés mellett pedig 
egyre aggasztóbb környezeti katasztrófákról 
hallunk . 

Úgy tűnik, hogy a lexikális tudás átadásán alapuló, 
formális módszereket használó oktatás nem tud 
lépést tartani a gyors változásokkal, nem készít 
fel a modern kor kihívásaira, így a fiatalok nehe-
zen igazodnak el a világban . A globális nevelés 
ezekre az igényekre ad korszerű választ.

A globális nevelés célja az, hogy felhívja a fi-
gyelmet helyi cselekedeteink globális következ-
ményeire, ezáltal segít abban, hogy kilépjünk 
mindennapi világunkból, és megismerjük a minket 
körülvevő emberek hétköznapjait, legyen szó akár 
szomszédainkról, akár távoli kontinensek lakóiról . 
Lehetővé teszi, hogy a világban zajló folyamatok 
megértésén keresztül érzékenyebbek legyünk  
a társadalmi igazságosság és az emberi jogok 
kérdéseire, és felveti a globális társadalmi fele-
lősség gondolatát.

A globális nevelés tehát egy nevelési-oktatási 
szemlélet, amely a tanulást globális kontextusba 
helyezi, és olyan tudást, készségeket és értékeket 
közvetít, amelyekkel egy igazságosabb és fenn-
tarthatóbb világ alakítói lehetünk . 

A Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil 
Szövetség (HAND) 2007-ben létrejött Globális 
Nevelés Munkacsoportja fontosnak tartja, hogy a 
globális nevelés egyaránt megjelenjen a formális 
és nem-formális oktatásban . Célja, hogy a 21 . 
század globális kihívásait felismerő és azokra 
válaszolni képes fiatalok nőjenek fel Magyaror-
szágon . Ennek érdekében a munkacsoport hazai 
és nemzetközi szinten párbeszédet szorgalmaz, 
lobbi és érdekképviseleti feladatokat lát el, és 
információt szolgáltat globális nevelés témában . 
Tevékenységeit nyitottan, párbeszédre építve; a 
nemzetközi fejlesztésben aktív civil szervezetek, 
oktatási intézmények, a kormányzat, a releváns 
minisztériumok, pedagógusok, fiatalok, az üzleti 
szektor és a média bevonásával végzi .

A Munkacsoport 2014-ben kezdeményezte a 
Globális Nevelés Fórum létrehozását, hogy az 
interkulturális, emberi jogi, béke és környezeti 
neveléssel, vagyis globális neveléssel foglalkozó 
szervezetek munkáját nagyobb összhang jelle-
mezze . A Fórum álláspontja az oktatás minden-
kori döntéshozói előtt az, hogy a hazai oktatási 
gyakorlatban nagyobb hangsúllyal jelenjenek meg 
olyan univerzális értékek, mint a szolidaritás;  
a társadalmi, környezeti, és gazdasági fenntart-
hatóság, a kritikus gondolkodás, vagy az aktív 
globális polgárság .
E kiadvánnyal a Globális Nevelés Munkacsoport 
és Fórum tagjai szeretnék ráirányítani a figyelmet 
a globális nevelés jelentőségére és egyúttal arra  
a sokrétű tevékenységre, amelyet Magyarorszá-
gon és az országhatárokon túl, hazai és nemzet-
közi partnerekkel hajtanak végre .
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a globális dimenzió 
jelentősége
Fontos, hogy a gyerekeknek egészen kis koruktól 
lehetőségük legyen megismerkedni a világ jelen-
ségeivel, azok globális dimenziójával és e felfe-
dezés közben válaszokat kapjanak a kérdéseikre, 
dilemmáikra, félelmeikre .

 
 
 
 
A globális dimenzió nyolc olyan tématerülettel 
írható le, amelyek a fejlett demokráciákban 
megjelennek a tantervekben és beépülnek a 
tananyagokba olyan formában, hogy az idő előre-
haladtával folyamatosan aktualizálhassák1 .
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1   Szerk .: Clive Belgeonne, Teaching the Global Dimension, Redwood Press, 39-40 .

5

a globális nevelés 8 területe és a hozzájuk kapcsolódó tanulási célok:

konfliktuskezelés

A konfliktusok természetének, 
következményeinek és  
kezelésének megértése .

a nyolc terület megismerése segít abban, hogy a tanulási folyamatban 
résztvevő diákok felkészüljenek a jövő kihívásaira. 

társadalmi igazságosság

A méltányos és fenntartható 
életfeltételek, valamint a 
társadalmi igazságosság közti 
összefüggések megértése .

érTékek és meGközelíTések

Az emberek attitűdjének, 
szemléletének kritikus 
értékelése .

Globális polGársáG

A jól informált, felelős polgár  
fogalmának megértése .

fenntarthatóság

A méltányos, bolygónkat nem 
kizsákmányoló, és a jövő 
generációival szemben felelős 
szemlélet kialakítása .

egymásrautaltság

Az emberek, az épített és 
természeti környezet, valamint 
a gazdaság kapcsolatának, 
és a helyi döntések globális 
következményeinek megértése .

emberi joGok

Az egyetemes emberi jogok,  
valamint a gyermekek jogairól 
szóló ENSZ egyezmény megis- 
merése .

sokféleséG

A kultúrák sokszínűségének 
megértése, a különbözőségek 
tisztelete .

a Globális nevelés 
alkalmazásával
a jövő állampolgárai:

Képesek értelmezni 
és megvizsgálni a világ

fontos jelenségeit .

Különböző nézőpontokból 
tudják értelmezni a jelen- 

ségeket, témákat .

Kapcsolatot tudnak  
teremteni eltérő 

kultúrájú emberekkel .

Képesek vitázni 
és érvelni .

Önreflexívek, figyelnek 
jelenbeli és jövőbeli cseleke- 

deteik következményeire .

Értik a tanulás és 
a  cselekvés közti 
összefüggéseket .

Aktív és felelős  
állampolgárként élnek .



a tanulás  
a legerősebb  

feGyver, amivel  
megVáltoztathatod  

a Világot.  
„

Nelson Mandela

2   Forrás: Világbank, http://povertydata .worldbank .org/poverty/home/

tudtad, hogy...

 . . .a világban mintegy 1,1 milliárd
ember él kevesebb, mint napi
háromszázötven forintból2?



összefoGással 
a Globális

NEMZETKÖZI 
HUMANITÁRIUS ÉS  
globális neVelés munkaCsoPort 

amiben hiszünk...
Szeretnénk elérni, hogy az oktatás minden szint-
jén megjelenjen azon kompetenciák fejlesztése, 
amelyek erősítik a globális felelősségvállalást és 
szolidaritást . Tervünk, hogy civil szervezetek köz-
reműködésével megszülessen egy kormányzati 
globális nevelés stratégia, amely hosszú távon 
szolgálhatja a fenti célokat .

amit teszünk...
Párbeszédet kezdeményezünk döntéshozók, 
szakértők, iskolák, civil szervezetek és fiatalok 
között . Fórumot szervezünk a globális nevelésben 
érintett civil szervezetek és oktatási intézmények 
bevonásával, hogy együttműködésüket erősítsük. 
Ösztönözzük a globális nevelésben érintett szer-
vezetek együttműködését, közös pályázatokat 
kezdeményezünk, valamint összekapcsoljuk a 
magyar szervezeteket az európai döntéshozókkal . 
Tájékoztató kiadványokat készítünk újságírók és 
politikusok, minisztériumok számára . Lobbi tevé-
kenységünknek köszönhetően elértük, hogy egy 
2014-es kormányhatározat (1182/2014 ., III .27 .)

Magyarország nemzetközi fejlesztési stratégiájá-
ban nevesíti a globális nevelést, és előrevetíti a 
közoktatásba való bevezetését .

amire büszkék vagyunk...
Sikerült a globális nevelés témáját törvényi szinten 
is elfogadtatnunk, és az is örömteli számunkra, 
hogy a döntéshozók felelősségvállalása az el-
múlt években határozottan erősödött. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a szövetségben sokféle 
szervezet egyesül, mert ez erősíti az eddig elért 
eredményeket, és színesíti a jövőbeli munkánkat. 

a globális nevelés számunkra...
 . . .egy olyan elvi és módszertani keret, amely 
segít megérteni az egyén és a tágabb környezet 
viszonyát az állandóan változó globális világban . 
Egyúttal egy megismerési út is, amely nyitott 
gondolkodásra, kritikus szemléletre, globális 
szolidaritásra, felelősségvállalásra és tudatos 
cselekvésre sarkall .

iTT meGTalálsz minkeT

hand .org .hu
+36 70 397 76 47
1088 Budapest Szentkirályi utca 6 . fsz . 3 .
facebook: HAND Nemzetközi Humanitárius és 
Fejlesztési Civil Szövetség

összefoGással  
a Globális válTozásokérT

NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS 
ÉS FEJLESZTÉSI CIVIL SZÖVETSÉG 
globális neVelés munkaCsoPort 
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nyiToTTan a viláGra

ANTHRoPoLIS 
ANTRoPoLóGIAI 
KÖZHASZNú EGyESüLET

amiben hiszünk...
Szeretnénk hozzájárulni egy fenntarthatóbb vi-
lághoz a globális nevelés szemléletének terjesz-
tésével. Hiszünk abban, hogy ez elősegítheti az 
emberek eligazodását a gyorsuló ütemben globa-
lizálódó világban, és megérthetik az egész világra 
kiterjedő jelenségek összefüggéseit.

amit teszünk...
Az ELTE PPK Könyvtárában működő Globális 
Nevelés Tudásközpont révén minden érdeklődő 
számára elérhetővé tesszük a globális nevelés 
témáit feldolgozó hazai és nemzetközi szakirodal-
mat. 2006 óta dolgozunk ki saját készítésű, illetve 
adaptáción alapuló oktatási és ismeretterjesztő 
segédanyagokat . 2013-ban elindítottuk a Globális 
Nevelés Tanára programot, amelyben eddig közel 
300 pedagógus számára nyújtottunk továbbkép-
zési lehetőséget. Rendhagyó iskolai órák kereté-
ben már több mint 30 intézményben mutattuk be 
diákok számára a globális szemléletet . Látványos 
utazókiállításokat valósítottunk meg, és kisfilme-
ket készítettünk az emberek globális témákhoz 
kötődő személyes viszonyáról.

amire büszkék vagyunk...
Arra törekszünk, hogy minél több különböző cél-
csoportot, közösséget szólítsunk meg és működ-
jünk együtt velük. Hosszú távon működtethető, 
egymásra épülő, könnyen elérhető szolgáltatások 
kiépítésén dolgozunk, amelyek idővel strukturális 
változásokat idézhetnek elő elsősorban a közok-
tatásban és a felsőoktatásban.

a globális nevelés számunkra...
... a globális jelenségekről szóló etikus diskurzus 
és az azokkal összefüggő felelős állásfoglalás 
kialakítására és cselekvések ösztönzésére alkal-
mas szemlélet .

iTT meGTalálsz minkeT

anthropolis .hu
storycenter .hu
anthropolis .iroda@gmail .com
+36 1 797 9634
1146 Bp ., Thököly út 58-60 . II .em .
facebook: Anthropolis
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Párbeszéd 
kultúrák között

ARTEMISSZIó ALAPíTVÁNy

amiben hiszünk...
Egy olyan országban szeretnénk élni, amely-
ben a sokszínűség érték. Ezért munkánkkal a 
társadalom minél szélesebb rétegei számára 
lehetőséget nyújtunk olyan tevékenységekben 
való részvételre, amelyek erősítik az emberek 
közötti kapcsolatokat, javítják a kommunikációs 
és konfliktuskezelési készségeket, hozzájárulnak 
a tolerancia, a kölcsönös megértés és az együtt-
működés kialakulásához.

amit teszünk...
Célunk a különböző kulturális, etnikai és társa-
dalmi csoportok közötti párbeszéd erősítése, a 
hátrányos helyzetű csoportok bevonása. Ennek 
érdekében társadalmi integrációs programot 
biztosítunk bevándorlóknak . Kompetencia-fej-
lesztéssel segítjük a hátrányos helyzetű fiatalok 
esélyegyenlőségét. Iskolások társadalmi felelős-
ségét erősítjük globális nevelés foglalkozással. 
Képzéseket szervezünk szociális munkásoknak, 
közigazgatási és egészségügyi területen dol-
gozóknak az interkulturális kommunikáció és 
konfliktuskezelés témakörében, valamint taná-
roknak interkulturális pedagógiáról és globális 
nevelésről.

Nemzetközi mobilitási programot szervezünk fia-
taloknak európai és Európán kívüli partnerekkel . 
Iskolai együttműködéseket hozunk létre országon 
belül, illetve kontinenseken át is, valamint tan-
anyagot és pedagógiai segédanyagot is fejlesz-
tünk .

amire büszkék vagyunk...
Az Észak-Dél kapcsolat iskolai partnerségi prog-
ramunkra, amelyben magyar és sierra leone-i 
diákok dolgoztak együtt . A projektben kicsiben 
megvalósult az a cél, amiről a globális nevelés 
szól: távoli földrészek lakói kerültek kapcsolatba, 
tanultak egymástól és egymásról, tettek a helyi 
környezetük és közösségük jobbításáért .

a globális nevelés számunkra...
 . . . . . .egy szemlélet, amely felkészít arra, hogyan 
kell egy komplex és globális feszültségekkel teli 
világban élni . Egyenrangú félnek tekinti a Globá-
lis Dél és a Globális Észak társadalmait, éppen 
úgy, mint a társadalom kiváltságos és hátrányos 
helyzetű csoportjait, és arra törekszik, hogy a 
kölcsönös megértésen túl valós együttműködé-
sek alakuljanak ki a különböző társadalmak és 
társadalmi csoportok között .

iTT meGTalálsz minkeT

artemisszio .blog .hu
info@artemisszio .hu
+36 1 413 65 17 
1085 Budapest, Pál utca 6 .
facebook: Artemisszió Alapítvány
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seGíTséG a viláG 
válsáGövezeTeiben

BAPTISTA 
SZERETETSZoLGÁLAT 
ALAPíTVÁNy

amiben hiszünk...
Célunk, hogy származástól, nemzetiségtől, val-
lástól és bőrszíntől függetlenül a hazánkban és 
más országokban élő rászoruló emberek számára 
nyújtsunk segélyt, élelmet, humanitárius és lelki 
segítséget, fejlesztő programokat, hogy ezzel 
könnyítsünk a szükséget szenvedő, társadalmi 
perifériára szorult emberek nehéz élethelyzetén, 
és lehetőséget biztosítsunk számukra egy embe-
ribb élethez .

amit teszünk...
Tevékenységünk a humanitárius segítségnyúj-
tástól a fejlesztéseken át a katasztrófamentésig,  
a hátrányos helyzetű romák, menekültek, drog-
függők segítésétől a fogyatékkal élők rehabilitáci-
ójáig számos területet fog át . Nemzetközi szinten 
az ENSZ és számos segélyszolgálat szervezeteivel 
működünk együtt, s olyan országokban végzünk 
humanitárius munkát, mint Haiti, Kambodzsa,  
Vietnam, Indonézia, Kongó és Koszovó . Fontosnak 
tartjuk, a szélesebb társadalmi rétegek figyelmét 
felhívni a globális kihívásokra, a fejlődő országok 
és a fejlett világ közötti kapcsolatra, valamint a 
Fenntartható Fejlesztési Célokra . 
A középiskolásoknak szóló globális nevelési prog-
ramok mellett igyekszünk kreatívan bemutatni  
a globális kihívásokat .

A Museo Mundial projektben múzeumokkal 
szoros együttműködésben olyan kiállítási anya-
gokat mutatunk be, amelyek innovatív ötletek 
bevonásával a már meglévő kiállítási témákra 
épülnek, és a múzeumot látogató közönségnek 
szólnak . Mikrohitelezést bemutató programunk-
ban a fejlődő országokban jól működő hitelezési 
rendszerrel foglalkozunk, ahol a nem hitelképesek 
jutnak kisebb összegű kölcsönhöz, amelynek a 
segítségével képesek egy kisebb vállalkozást el-
indítani, és ezzel kitörni a környezetükre jellemző 
mélyszegénységből.

amire büszkék vagyunk...
A legnagyobb siker számunkra, amikor spontán 
módon fel tudjuk kelteni a fiatalok aktív érdeklő-
dését. Ebből mindig változatos eredmények szü-
letnek, például önkéntesen szervezett előadások, 
média és művészeti alkotások.

a globális nevelés számunkra...
...a jövőt jelenti. Mert olyan fontos témákban 
tudunk a következő nemzedékek életére hosszú 
távú hatást gyakorolni, mint a fenntarthatóság 
vagy az életünkben jelen lévő globális kihívások.

iTT meGTalálsz minkeT

baptistasegely .hu
zsuzsanna@baptistasegely .hu
+36 1 466 59 78
Pf . 241, Budapest 1391
facebook: Baptista Szeretetszolgálat
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viláGra nyiToTT 
fiaTalok

DEMoKRATIKUS 
IFJúSÁGÉRT ALAPíTVÁNy

amiben hiszünk...
Egy olyan világban szeretnénk élni, amelyben 
minden fiatal megtalálja a saját helyét, közössé-
gét . Ennek érdekében azon dolgozunk, hogy a 
fiatalok képesek legyenek felelősen gondolkodni 
a jövőről, tapasztalatokat és tudást szerezni az 
őket körülvevő világról, megtanuljanak beleszólni 
az őket érintő ügyekbe, és kreatív problémameg-
oldóként részt vegyenek a közösségi problémák 
megoldásában .

amit teszünk...
Olyan készségfejlesztő programokat valósítunk 
meg, amelyek célja, a fiatalok vitakultúrájának 
fejlesztése és aktív társadalmi részvételének 
erősítése. A Szólj bele! vitakultúra-fejlesztő prog-
ramban párbeszédet kezdeményezünk fiatalok és 
döntéshozók között . A youth2youth társadalmi 
innovációs verseny keretében valódi probléma-
megoldásra ösztönözzük az egyetemistákat . Öt 
éve foglalkozunk a közösségi szolgálat módszer-
tanával, és évről évre elkísérünk középiskolásokat 
életük első közösségi szolgálati akciójára.

Továbbá szorosan együtt dolgozunk az ifjúsági 
szakma különböző szereplőivel, szervezetfejlesz-
tési programot valósítunk meg, módszertani és 
szakmai háttéranyagokat dolgozunk ki .

amire büszkék vagyunk...
2009-ben részt vehettünk a globális felelősség-
vállalásra nevelés nemzeti stratégiájának kidol-
gozásában . Fennállásunk 15 éve során elértünk 
több mint 100 ezer fiatalt, akik olyan globális 
értékekkel találkozhattak, mint a felelősségvál-
lalás, kritikus gondolkodás, együttműködés és 
sokszínűség.

a globális nevelés számunkra...
...azt jelenti, hogy eszközöket adunk a fiatalok és 
a velük dolgozó szakemberek kezébe ahhoz, hogy 
értelmezni tudják a társadalmi jelenségeket, és 
megtalálják a személyes és a közösségi felelős-
ségvállalás formáit .

iTT meGTalálsz minkeT

i-dia .org
hellodia@i-dia .org
+36 1 354 1191
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 16 .
facebook: Demokratikus Ifjúságért 
Alapítvány 
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Ha valaki nem  
tekinti tulajdonának  

a TermészeTeT, Hanem érzi,  
hogy annak CsuPán  

érTelmes része,  
könnyen el tudja dönteni,  

hogy mit szabad  
és mit nem. 

„
Csányi Vilmos

tudtad, hogy...

3   Forrás: Világbank, 2012

 . . .egy átlagos városlakó
1,2 kg szemetet termel naponta .

Ez 2025-re akár meg is duplázódhat3 . 



Csak okosan 
a hulladékkal...

HUMUSZ SZÖVETSÉG

amiben hiszünk...
Célunk, hogy Magyarországon a fenntartható, 
a természeti erőforrásokkal takarékosan bánó 
fogyasztás és termelés napi gyakorlattá váljon . 
Azért dolgozunk, hogy rendelkezésre álljon az 
ehhez szükséges ismeret és akarat a lakosság, 
illetve a szakmai döntéshozók körében egyaránt . 
Célunk, hogy minden egyén és közösség meg-
értse, létkérdés a pazarlás csökkentése és az 
anyagok megőrzése.

amit teszünk...
20 éve végzünk szemléletformáló tevékenységet 
minden korosztály számára, hogy segítsük a hul-
ladékok csökkentését . A Humusz Házban évente 
átlagosan 50 foglalkozást tartunk, tagszerveze-
teink segítségével pedig több száz gyermeket és 
fiatalt oktatunk a fogyasztói társadalom okozta 
problémákról . Évente több mint 100 rendezvényt 
szervezünk felnőttek számára. Oktatóközpon-
tunkban a nyílt napok és közösségi programok 
során évente 1000 látogatót fogadunk .
De nem csak elméleti tudást adunk át: szolgál-
tatásaink révén a „nulla hulladékhoz” vezető 
élethez segítő gyakorlati tanácsokkal látjuk el az 
érdeklődőket.

Humusz Batyu néven bevásárló közösséget 
működtetünk a város szívében, és rendszeresen 
szervezünk cserebere börzéket . Tárgyi adomány-
koordinátori hálózatunk a tulsokcucc .hu oldalon 
érhető el. Nemzetközi kapcsolatainknak köszön-
hetően gyűjtjük és megosztjuk egymással a jó 
gyakorlatokat, ezzel is segítve egymás munkáját .

amire büszkék vagyunk...
Arra, hogy munkánk minden elemében az ok-oko-
zati összefüggéseket próbáljuk megmutatni, nem 
a tüneti kezeléssel foglalkozunk . Azt próbáljuk 
elérni, hogy egy tudatos, átgondolt életmódnak és 
szemléletnek köszönhetően eleve ne keletkezzen 
hulladék .

a globális nevelés számunkra...
 . . .egy út, amelyen végighaladva a gyermek és fel-
nőtt belső szükségletévé válik az általa szeretett 
környezet megóvása, a környezet és az emberi lét 
összefüggéseinek megértése .

iTT meGTalálsz minkeT

humusz .hu
humusz@humusz .hu
+36 1 386-26-48
1111 Budapest, Saru utca 11 .
facebook: HuMuSz
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globális kérdések 
a műVészet 
szemüveGén áT

LIGET MűHELy 
ALAPíTVÁNy

amiben hiszünk...
A globalizált világ problémái az irodalom és 
művészet eszközeivel egészen új megvilágításba 
kerülnek, a mi célunk, hogy e megközelítés segít-
ségével lehetővé váljon egy irodalmi és ökológiai 
kultúra megteremtése és terjesztése .

amit teszünk...
Folyóiratok, könyvek kiadásával és oktatással 
foglalkozunk . Kiadjuk a Liget folyóiratot, amely 
2015 óta online formában közöl kortárs irodal-
mat és művészeti, illetve társadalomtudományi 
esszéket. A Szitakötő című gyerekeknek szánt 
folyóiratot negyedévente jelentetjük meg, amely-
hez kapcsolódik egy ökológiai oktatási program 
is általános iskolás diákok számára . Évente 8-12 
nyomtatott és e-könyvet adunk ki, utóbbiak ingye-
nesen elérhetők az olvasóközönség számára.

amire büszkék vagyunk...
A Szitakötő oktatási program keretében tartott 
pedagógus képzéseinken és foglalkozásainkon 
a művészet-pedagógia eszközeinek felhaszná-
lásával az általános iskolásoktól a felnőttekig, 
széles körben tudjuk feldolgozni a globalizációs 
problémákat .

a globális nevelés számunkra...
 . . .a kreatív, gondolkodni tanító oktatást jelenti .

iTT meGTalálsz minkeT

ligetmuhely .com
info@ligetmuhely .com
+36 20 322 6869
+36 1 355 0636
1122 Budapest Kissvábhegyi út 4-6 .
facebook: Liget Műhely
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kezedben a Világ

MAGyAR KÖRNyEZETI 
NEVELÉSI EGyESüLET

amiben hiszünk...
Küldetésünk Földünk környezeti állapotának javí-
tása, a negatív folyamatok fékezése azzal, hogy 
megpróbálunk hatni az emberek gondolkodására . 
Célunk, hogy az emberek értsék és szeressék 
a körülöttünk lévő világot, tudatosabban gon-
dolkodjanak a környezetükről, és hajlandóak 
legyenek változtatni a fogyasztói társadalom által 
diktált vásárlói és életviteli szokásaikon .

amit teszünk...
Elsősorban pedagógusok munkáját támogatjuk 
továbbképzésekkel, kiadványokkal, mentorálás-
sal . Szemléletformáló, játékos iskolai vagy csa-
ládoknak szóló programjainkkal (például: Szén-
Dioxid Nyomozók, Water Connects, Zöld Zugoly a 
Művészetek Völgyében, Otthon az Erdőben, stb.) 
évente sok száz diákot, felnőttet érünk el.
Képzéseinken, tanári segédanyagainkban 
megjelenik a méltányos kereskedelem, a fenn-
tarthatóság, a szegénység problematikája, az 
interkulturális párbeszéd fogalma, a szociális és 
politikai összefüggések megértése, az aktív rész-
vétel fontossága . Célunk, hogy olyan generáció-
kat neveljünk, és olyan közösségek formálásában 
vegyünk részt, amelyek tagjai átlátják a világot, és 
képesek felelősen és etikusan cselekedni.

amire büszkék vagyunk...
A legnagyobb sikerünk az, amikor a tanárokkal, 
diákokkal végzett műhelymunka során látjuk a 
felismerést, olykor a döbbenetet az arcokon, mert 
ráébrednek a világméretű problémák összefüg-
géseire, és arra, hogy mennyire szerencsések, 
amiért Európában élhetnek . Jó érzés látni az el-
határozást, és azt, hogy ezen élmények hatására 
jobban becsülik a lehetőségeiket, és törekszenek 
értékrendszerük megváltoztatására . Örömmel tölt 
el bennünket az érzés, és egyben erőt ad az, hogy 
a hasonló gondolkodású társainkkal az ország 
közel 700 pontján visszük tovább a szemléletet .

a globális nevelés számunkra...
 . . .a környezeti nevelés kiterjesztését jelenti .
A szemléletváltáshoz ugyanis kulcsfontosságúak 
a globális szociális, kulturális, vallási, gazdasá-
gi, politikai ismeretek, amelyek segítségével az 
egyének képesek lehetnek tudatosan dönteni egy 
igazságosabb jövő érdekében.

iTT meGTalálsz minkeT

mkne .hu
mkne@mkne .hu
+36 20 494 9469
facebook: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
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mutass Piros laPot 
a rasszizmusnak!

MAHATMA GANDHI 
EMBERI JoGI EGyESüLET

amiben hiszünk...
Meggyőződésünk, hogy a különböző kultúrák 
sokkal könnyebben elfogadják egymást olyan 
közös tevékenységek révén, amelyekben csak a 
teljesítmény számít . Ezért célunk, hogy a sport 
és az oktatás eszközeivel létrehozzunk egy be-
fogadóbb Magyarországot, amely toleránsabb a 
menekültekkel és a bevándorlókkal szemben .

amit teszünk...
Ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújtunk mene-
dékkérők, menekültek, bevándorlók számára. 
Rendszeresen látogatjuk a magyarországi mene-
külttáborokban, börtönökben élő külföldieket és 
képviseljük érdekeiket .
Hiszünk abban, hogy a sport a különböző kultúrák 
közelítésének egyik legjobb eszköze, ezért 2003 
óta kötjük össze a sporttevékenységeket a tole-
ranciára neveléssel . 

Az EB/UEFA Futballal a fejlődésért nemzetközi 
programjának aktív résztvevői vagyunk. Egye-
sületünk saját, menekültekből, bevándorlókból, 
külföldiekből álló African Stars futballcsapatával 
is küzdünk a rasszizmus ellen . Középiskolákban 
rendszeresen tartunk foglalkozásokat, Mutass 
piros lapot a rasszizmusnak! címmel.

amire büszkék vagyunk...
2003 óta folyamatosan tartunk tolerancia-okta-
tást iskolákban, és a sport és oktatási tevékeny-
ségen keresztül örömmel tapasztaljuk a különbö-
ző kultúrák közeledését.

a globális nevelés számunkra...
...azért fontos, mert hozzájárul egy élhetőbb, tole-
ránsabb világ kialakításához .

iTT meGTalálsz minkeT

gandhi .hu
gandhiegyesulet@gmail .com
1092 Budapest Ferenc krt . 18 .
+36 1 215 8301
+36 30 996 3567
facebook: Mahatma Gandhi Emberi
Jogi Egyesület
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Luzu Van Dijk

tudtad, hogy...

4   Forrás: Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa,  2014, http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/hirek/2015/unhcr-
jelentes-a-vilag-legszegenyebb-orszagai-fogadjak-be-a-menekultek-tobbseget .html

 . . .2014-ben a menekültek
száma a világban 

elérte a 13 milliót4?



lássunk együtt 
messze!

MESSZELÁTó EGyESüLET

amiben hiszünk...
A természetvédelem, környezetvédelem, 
oktatás és kultúra területén munkálkodunk egy 
olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható 
társadalom megvalósítása érdekében, 
amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny 
közösségek együttműködésén alapszik. 

amit teszünk...
A hagyományos, vidéki életmód városban is alkal-
mazható elemeit tanuljuk és tanítjuk . Zöld otthon 
Akadémia programunkban a fenntartható városi 
lét praktikáit mutatjuk be . Az 50 kilométeres 
diéta programunk célja a helyi termékek fogyasz-
tásának népszerűsítésén keresztül a környezet 
védelme, az egészséges életmód eszméjének 
terjesztése. Önkénteseket küldő és fogadó szer-
vezetként az aktív részvétel fontosságát és a pél-
damutatást hangsúlyozzuk . Nemzetközi ifjúsági 
csereprogramok révén hozzájárulunk ahhoz, hogy 
a fiatalok érzékenyebbek legyenek a világ globális 
problémáira . 

amire büszkék vagyunk...
Önkéntességről szóló képzéseinken, előadásain-
kon évente 200 fiatal vesz részt, akik közül később 
mintegy nyolcvanan több hónapon át külföldön 
önkénteskednek  . A Zöld otthon Akadémia és 50 
kilométeres diéta programjainkon 2014-ben több 
mint 1000 fő szemléletváltásához járultunk hoz-
zá . Több mint 15 féle foglalkozást fejlesztettünk ki 
a fenntartható életmód témakörében . 

a globális nevelés számunkra...
…azt jelenti, hogy képessé teszünk egyéneket 
arra, hogy átgondolják az életmódjuk szociális és 
ökológiai hatását, és merjenek változtatni szoká-
saikon .

iTT meGTalálsz minkeT

messzelato .hu
info@messzelato .hu
+36 1 785 6978
facebook: Messzelátó Egyesület
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emberi jogokról 
érthetően

ToM LANToS INTÉZET

amiben hiszünk...
Célunk, hogy hidat képezzünk a kutatás és a po-
litika, a normák és a gyakorlat között az emberi 
és kisebbségi jogok területén. Elsősorban három 
programterületre koncentrálunk: zsidó élet és 
antiszemitizmus, a romák emberi és állampolgári 
jogai, valamint az emberi és kisebbségi jogok, 
mint normarendszer hatékony alkalmazása .

amit teszünk...
Az évente megrendezésre kerülő globális kisebb-
ségi jogi nyári egyetemen a világ minden tájáról 
érkező előadókkal és hallgatókkal gondolkodunk 
közösen a különböző kisebbségek helyzetének 
összehasonlíthatóságáról. Az Előítélet, népir-
tás, emlékezet című nyári egyetemen a közös 
felelősségvállalás és az oktatás kapcsolatát 
dolgoztuk fel . 2013-ban indítottuk el emberi jogi 
előadássorozatunkat. Rendszeresen szervezünk 
az emberi és kisebbségi jogokhoz kapcsolódó 
workshopokat, konferenciákat és megemlékezé-
seket, továbbá tanár-továbbképzéseket tartunk az 
előítéletmentes nevelés széleskörű elterjesztése 
érdekében .

amire büszkék vagyunk...
A nyári egyetemek jelentkezőinek magas száma, 
valamint a résztvevők visszajelzései igazolják a 
kurzusok témáinak aktualitását és fontosságát . 
Ezek világossá teszik, hogy elkötelezettségünk az 
emberi és kisebbségi jogok globális érvényesülé-
se iránt nem hiábavaló, és az ennek érdekében 
folytatott széleskörű és tartalmas közös munka 
hiánypótló .

a globális nevelés számunkra...
...az egyetemes emberi jogok széleskörű elsajátí-
tása és alkalmazása a mindennapokban .

iTT meGTalálsz minkeT

tomlantosinstitute .hu
info@tomlantosinstitute .hu
+36 1 209 0024
1016 Budapest, Bérc utca 13-15 .
facebook: Tom Lantos Institute
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“a Pénzem szaVazat.”

TUDAToS VÁSÁRLóK 
EGyESüLETE

amiben hiszünk…
Célunk, hogy a magyar társadalom fenntartható-
vá és etikusabbá váljon . Azért dolgozunk, hogy a 
társadalom valamennyi tagja tudatosítsa a saját 
felelősségét a fenntartható fogyasztás hazai meg-
valósulásában .

amit teszünk…
A munkánkban egyaránt kapcsolódunk a fenntart-
ható és egészséges élelmiszerfogyasztás, a helyi 
és globális ellátás témájához, vagy a reklámok 
fogyasztóvédelmi és etikai kérdéseihez . Program-
jainkban tájékoztatjuk a fogyasztókat a tudatos 
vásárlás és a fenntartható fogyasztás mibenlé-
téről, különféle módszerekkel ösztönözzük őket 
egyéni vagy közösségi kezdeményezések létreho-
zására . A tájékoztatás mellett önálló kutatásokat 
végzünk, érdekérvényesítő kezdeményezéseket, 
nyomásgyakorló kampányokat, és közösségépítő 
projekteket valósítunk meg .

amire büszkék vagyunk…
2004-ben a www .tudatosvasarlo .hu oldalon 
jelent meg elsőként cikksorozat a méltányos 
kereskedelemről, amelyet 29 000-ren olvas-
tak . A narancslé globális ellátási láncáról szóló  
A narancslé útja című dokumentumfilmünket pe-
dig öt tévécsatorna vetíti és a közösségi médiában  
36 000-ren látták . A www .tudatosvasarlo .hu-t 
évente 1,4 millióan látogatják .

a globális nevelés számunkra...
 . . .egy értelmezési keret . Hiszen a fenntartható, 
etikus fogyasztás csakis globális keretek között 
értelmezhető: akkor tudunk hatékonyan tenni 
céljainkért, ha a fogyasztói döntések globális 
szempontjairól is beszélünk .

iTT meGTalálsz minkeT

tudatosvasarlo .hu
tve@tve .hu
+36 1 225 8236
1114 Budapest Móricz Zsigmond körtér 3A
facebook: Tudatos Vásárlók Egyesülete
youtube .com/tudatosvasarlok
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tudtad, hogy... 

5   Forrás: Egészségügyi Világszervezet, http://www.who.int/features/factfiles/global_burden/facts/en/

 . . .születéskor várható
élettartam 1990 óta globálisan

6 évvel növekedett5?



a leGkisebbek joGai

UNICEF MAGyAR 
BIZoTTSÁG ALAPíTVÁNy

amiben hiszünk...
Azért dolgozunk, hogy a gyermekjogok ismert-
sége, tisztelete és védelme megvalósuljon Ma-
gyarországon. Célunk a megelőzhető okokból 
bekövetkező gyerekhalál számának, a gyermek-
szegénység mértékének, és a gyermekekkel 
szembeni erőszak jelenségének csökkentése.
Tájékoztató-jogtudatosító munkánkkal a legkiseb-
beket is megpróbáljuk elérni, mert hisszük, hogy 
a gyermekjogok elismerése, azok ismeretével 
kezdődik.

amit teszünk...
2014-ben elindítottuk az Ébresztő-óra országos 
iskolai programot, amelynek keretében eddig 
200 interaktív foglalkozáson több mint 3000 
gyermekkel és fiatallal gondolkodtunk közösen a 
gyermekjogok és a gyermekekkel szembeni erő-
szak témájáról, valamint a gyermekek helyzetéről 
a világban . A Szívünk rajta programunk a legjobb 
mesék és leghasznosabb gyereknevelési könyvek 
ajánlója . Az általunk kifejlesztett ingyenesen le-
tölthető HelpAPP az első olyan mobilalkalmazás 
a világon, amely erőszakhelyzetekben azonnali 
segítséget nyújt a gyermekeknek .  

amire büszkék vagyunk...
Arra, hogy az Ébresztő-órák után a gyerekek 
visszavárnak minket . Arra, hogy várólista van 
a programra, amely ma már Budapesten kívül 
egyéb vidéki helyszíneken is elérhető. És büszkék 
vagyunk akkor is, amikor a foglalkozás végén egy 
résztvevő azt mondja: ha nagy lesz, segíteni sze-
retne más gyerekeken .

a globális nevelés számunkra...
 . . .az alapja és eszköze annak, hogy a jelen és a 
jövő gyermekei számára egy nyitottabb, befoga-
dóbb, tudatosabb, felelősségteljesebb világ meg-
teremtése valódi lehetőséggé, majd realitássá 
válhasson .

iTT meGTalálsz minkeT

unicef .hu 
+36 1 201 4923 
1067 Budapest Eötvös u . 9 . 
facebook: UNICEF Magyarország
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„remélni Csak azt 
lehet, amit el tudunk 
kéPzelni”

VÉDEGyLET EGyESüLET

amiben hiszünk...
Utódaink, földi otthonunk és hazánk jövője 
iránti aggodalomtól vezetve 2000 márciusában 
Védegylet néven civil politikai szervezetet alakítot-
tunk . Célunk a természeti és kulturális sokféleség 
megőrzése, a környezetünkért viselt felelősség-
tudat megerősítése, egy jobb minőségű élet fel-
tételeinek megteremtése Magyarország minden 
lakója számára .

amit teszünk...
Szakértünk és lobbizunk, de ha kell, utcai ak-
ciókat szervezünk, vagy köztársasági elnököt 
javaslunk, ott vagyunk mindenhol: nyakkendőben, 
utcán, fán . Képzünk, kiadványokat készítünk, 
érzékenyítünk, tudást osztunk meg a méltányos 
kereskedelem, klímaváltozás, ökológiai kultúra 
témájában minden korosztállyal . 

amire büszkék vagyunk...
A méltányos kereskedelem oktatásához készült 
módszertani útmutatóra, és arra, hogy 40 is-
kola több mint 2000 diákja hallott a méltányos 
kereskedelemről. Arra, hogy 50 szakdolgozat 
konzultációjában segédkeztünk, és arra is, hogy a 
klíma-kiállításunk 10 városban járt már .

a globális nevelés számunkra...
 . . .az a felismerés, hogy a helyi ügyeken túl a glo-
bális összefüggések feltárására, bemutatására, 
megismertetésére, megértetésére is szükség 
van ahhoz, hogy felelős állampolgárként élhessük 
életünket .

itt megtalálsz minket...

vedegylet .hu
iroda@vedegylet .hu
+36 70 3390713
1088 Budapest, Szentkirályi utca 6 .
facebook: Védegylet
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komoly témákról 
jáTékosan

ZÖLD FIATALoK 
EGyESüLET 

amiben hiszünk...
Globális léptékű környezetpusztítás, állatok ipari 
méretű tenyésztése és irtása, rasszizmus és ki-
rekesztés, politikai nyomásgyakorlás – a globális 
világ aggasztó jelenségei, s mi ezek pártpolitikától 
független végiggondolására, valamint az ezekből 
fakadó nehézségek megoldására szeretnénk ösz-
tönözni a fiatal felnőtteket.

amit teszünk...
Az általunk működtetett blogon és weboldalon 
(http://uj.zofi.hu, ill. http://pecs.zofi.hu) aktuális 
témákat feszegetünk, direkt akciókat (Food Not 
Bombs, VegaFeszt), zenei programokat (Sc-
reaming for Change – A változás hangja) szer-
vezünk . Interaktív kiállításaink (Tükörben a Világ, 
Zöld Zóna) bejárták Európát . Mint globális kérdé-
sekkel foglalkozó civil szervezet csatlakoztunk a 
globális nevelés programhoz, amelynek kereté-
ben 2009 óta szervezünk globális problémákat 
feldolgozó iskolai programokat, konferenciákon, 
cikkekben és tanulmányok sorában beszélünk a 
globális nevelés általunk értelmezett megközelí-
téséről.

amire büszkék vagyunk...
Sikereink közé tartozik egy közel 100 pedagó-
gushallgatót bevonó egyetemi oktatási program 
megvalósítása, a 2000 tanárhoz eljuttatott Tü-
körben a Világ játékgyűjtemény, a középiskolások 
és egyetemisták számára szervezett számtalan 
program, és a pedagógusokat segítő több tovább-
képzés. Mégis arra a fejlesztő munkára vagyunk 
a legbüszkébbek, amely hatással volt mind az 
egyesület tagjaira, mind a velünk dolgozó fiata-
lokra és tanáraikra .

a globális nevelés számunkra...
...lehetőség arra, hogy fiatalokkal és idősebbek-
kel megbeszéljük, megvitassuk, feldolgozzuk a 
világban zajló folyamatokat, ráismerjünk azok 
komplexitására, és empatikusabbakká váljunk 
egymással, mindezt a legváltozatosabb játékos 
módszerek segítségével .

itt megtalálsz minket...

zöfi PéCs

pecs.zofi.hu
zofipecs@gmail.com
+36 30 334 2302
+36 30 590 0909
7626, Pécs, Felsővámház utca 27. (Menedék)

zöfi budaPest

uj.zofi.hu
julcsi@zofi.hu (Vass Júlia)
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A DEEEP projekt 
az Európai Unió
társfinanszírozásával
valósult meg.


