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„Różnorodność kulturowa  

i równość społeczna -

perspektywa edukacji globalnej” 



Przerwa kawowa 11.30 – 12.00 

Prowadzenie:   
ks. Dr hab. prof. UKSW  

Dariusz Stępkowski 

 

Dr Magdalena Kuleta – Hulboj (UW) 

Edukacja globalna - ku równości  

i sprawiedliwości społecznej. 

Ks. dr hab. prof. UMK Piotr Krakowiak 

Parafia jako przestrzeń 

międzykulturowej integracji na 

przykładzie  

działań w Szkocji 

Dr Ewa Pająk – Ważna  
(UP w Krakowie) 

"Lektor powtarzał: "Cieszę się" oraz 
"czeszę się". Pomyślałam sobie,  
że Polacy to wielki naród, skoro 

rozróżniają te słowa i jeszcze potrafią 
je wymówić" - przykłady projektów  
i inicjatyw edukacyjnych na rzecz 

uchodźców oraz mniejszości 
narodowych i etnicznych. 

Ks. dr Zbigniew Babicki (UKSW)  
Równość szans rozwojowych dla 

wszystkich – perspektywa globalna  
i lokalna. 

 

Przerwa obiadowa 13.30 – 14.00 

Godz. 9.30. Otwarcie sympozjum:  

Dr hab. prof. UKSW Witold Starnawski, 

Prodziekan WNP UKSW 

Część I. Sesja Plenarna 

Prowadzenie:  

Dr hab. prof. UKSW Witold Starnawski 

Ks. dr hab. prof. UKSW Maciej Bała  

Godność podstawą równości.  

Mit, utopia czy fundament? 

Dr hab. prof. APS Helena Ciążela 

Nierówności społeczne a solidarność  

z potrzebującymi - ubożejące warstwy 

społeczne Zachodu wobec uchodźców. 

Dr hab. prof. APS Anna Odrowąż – Coates 

Badania terenowe w kulturze odmiennej 

od kultury badacza. Procesy, wyzwania, 

dylematy. 

Dr hab. Maria Boużyk (UKSW) 

Patriotyzm w dobie globalizacji: refleksja 

w oparciu o myśl Jacka Woronieckiego. 

PROGRAM 
 

Część II Warsztaty z edukacji  

globalnej dla studentów  

Godz. 14.00 – 17.00 

 

Prowadzenie:  

mgr Dorota Moran 

 edukatorka i trenerka Instytutu 

Globalnej Odpowiedzialności (IGO) 

Celem warsztatów jest zapoznanie 
uczestniczek i uczestników z koncepcją 

edukacji globalnej opartej na  
rzetelnym informowaniu  

o krajach globalnego  
Południa i ich relacjami z globalną  

Północą, a także jej celami  
dydaktycznymi oraz społecznymi. 

 

Organizator: 

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW 

w Warszawie 

Ks. dr Zbigniew Babicki 


