Seminarium
Wątki gospodarcze w edukacji globalnej
27.11.2019 (środa) - Warszawa, Szkoła Główna Handlowa,
Budynek C, al. Niepodległości 128, sale 2B (II piętro) i 4B (IV piętro)
Edukacja globalna mówi o współzależnościach globalnych - wzajemnych powiązaniach w zakresie
kultury, środowiska, ekonomii, społeczeństwa, polityki i technologii. Porozmawiajmy o wątkach
ekonomicznych w edukacji globalnej! Dlaczego? Wiele organizacji, szkół, nauczycieli i trenerów
porusza wątki gospodarcze w ramach swoich działań z edukacji globalnej; mówimy np. o
produkcji, konsumpcji, pracy, wyzysku, długach, ubóstwie, nierównościach gospodarczych,
sprawiedliwym handlu i korporacjach – każdy z tych tematów jest ściśle związany także z
pieniędzmi lub szerzej – z ekonomią.
Jednak brakuje w Polsce systematycznego dialogu, mechanizmu wsparcia i podwyższania jakości
edukacji globalnej w zakresie tematyki gospodarczej. Zmieńmy to! Rozpocznijmy od
zaprezentowania dotychczasowych doświadczeń, pochwalmy się dokonaniami i – w przyjaznej
rozmowie – podzielmy się także trudnościami i barierami, na jakie napotykamy w swojej praktyce.
Grono prelegentów zaprezentuje wybrane tematy, projekty i materiały z ekonomicznej edukacji
globalnej. Poznajmy się w gronie osób zajmujących się podobną tematyką.
Efekt ostateczny? Podczas seminarium zapoczątkujemy tworzenie długofalowego forum
wymiany doświadczeń, wsparcia i podwyższania jakości edukacji globalnej w Polsce, w zakresie
tematów ekonomicznych. Ustalimy wspólne stanowisko dotyczące wątków ekonomicznych w
edukacji globalnej i określmy kierunki rozwijania tego podejścia na najbliższe lata. Dodatkową
atrakcją będzie błyskawiczny kurs dotyczący tematyki zadłużenia krajów globalnego Południa
(jednego z mniej znanych w Polsce tematów z ekonomicznej edukacji globalnej).
Seminarium - dla kogo?
* dla praktyków – bo na seminarium będzie można poznać projekty, trenerów i materiały;
* dla teoretyków – bo seminarium będzie pokazywało stan obecny ekonomicznej edukacji
globalnej i spektrum podmiotów ją prowadzących;
* dla wszystkich zainteresowanych edukacją globalną – bo będzie to prawdopodobnie jedno z
najważniejszych wydarzeń dotyczących tego sektora w ostatnich miesiącach.
Seminarium będzie podzielone na trzy - powiązane ze sobą – ale całościowe moduły. Można
uczestniczyć jednym - wybranym, dwóch lub wszystkich trzech modułach.
Moduł 1 – w godz. 11:00-12:15 (sala 2B, II piętro):
Błyskawiczny kurs nt. tematyki zadłużenia w edukacji globalnej
Moduł 2 – w godz. 12:30-14:00 (sala 4B, IV piętro):
Pierwszy Jarmark Ekonomicznej Edukacji Globalnej – przegląd projektów, materiałów i
pomysłów dot. wątków ekonomicznych w edukacji globalnej
Moduł 3 – w godz. 14:30-17:45 (sala 4B, IV piętro):
Dialog wielostronny w zakresie rozwoju tematyki gospodarczej w edukacji globalnej w
Polsce – w stronę wspólnego stanowiska i mapy drogowej na przyszłość1.
Zwroty kosztów podróży i noclegu: Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży i noclegu
osób spoza Warszawy po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z organizatorami.
Formularz rejestracyjny: https://kontakty.igo.org.pl/formularz/seminarium-watki-gospodarczew-edukacji-globalnej
1

Por. Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej, Grupa Zagranica, 2011,
http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Dokumenty/Ministerialne/
raport_z_procesu_miedzysektorowego_eg.pdf
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Godziny

Moduł / tytuł sesji
Moduł 1 – sala 2B, piętro II

11:00-12:00

Przykład ekonomicznej edukacji globalnej: Błyskawiczny kurs nt. edukacji
globalnej o zadłużeniu (i bezpośrednim wpływie długów na finansowanie
rozwoju krajów globalnego Południa)

12:00-12:15

Pytania i odpowiedzi, dyskusja o źródłach pogłębiania wiedzy i materiałach z
edukacji o zadłużeniu

12:15-12:30

Przerwa kawowa
Moduł 2 – sala 4B, piętro IV

12:30-14:00

Pierwszy Jarmark Ekonomicznej Edukacji Globalnej w Polsce - przegląd
projektów, materiałów, tematów i metod dot. ekonomicznej edukacji
globalnej
- otwarcie
- stoiska prezentujące projekty, materiały, tematy i metody – dyskusje przy
stoiskach
- 5 prezentacji na „scenie”
- podsumowanie dyskusji i prezentacji

14:00-14:30

Obiad
Moduł 3 – sala 4B, piętro IV

14:30-15:45

Sesja plenarna: Prezentacje wybranych tematów z zakresu ekonomicznej
edukacji globalnej
- Wystąpienia osób zajmujących się praktyką i teorią w zakresie tematów
ekonomicznych w ramach edukacji globalnej
[Przykładowe tematy: ubóstwo, nierówności, sprawiedliwy handel, umowy
handlowe, unikanie podatków, długi, finansowanie rozwoju, wzrost a rozwój,
PKB jako miara rozwoju, filar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, tematy
ekonomiczne w Celach Zrównoważonego Rozwoju]
Dyskusja podsumowująca – 20 minut
Prezentacja wniosków z Pierwszego Jarmarku Ekonomicznej Edukacji
Globalnej

15:45-16:00

Przerwa kawowa

16:00-17:45

Praca nad wspólnym stanowiskiem ws. rozwoju ekonomicznej edukacji
globalnej w Polsce – cele, kierunki rozwoju, podwyższanie jakości, podmioty
zaangażowane

17:45-18:00

Podsumowanie całego seminarium i zakończenie

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. https://www.polskapomoc.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie
Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii
Europejskiej. https://ec.europa.eu/europeaid
Wydarzenie organizowane jest w ramach szerszego przedsięwzięcia – kampanii pt. Citizens for Financial Justice
http://citizensforfinancialjustice.org

