Błyskawiczny kurs z tematyki
zadłużenia krajów globalnego Południa
w ramach seminarium „Wątki gospodarcze w edukacji globalnej”
Warszawa, środa 27.11.2019 r. w godz. 11:00-12:15

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości ekspresowego zdobycia wiedzy przydatnej w
edukacji globalnej – tematyki zadłużenia krajów globalnego Południa – jest to przykład aspektu
ekonomicznego w edukacji globalnej. Błyskawiczny kurs nt. edukacji globalnej o zadłużeniu krajów
globalnego Południa odbędzie się w Warszawie, 27.11.2019 r. w godz. 11:00-12:15 w ramach szerszej
imprezy – całodniowego seminarium pt. „Wątki gospodarcze w edukacji globalnej” 1.
Zadłużenie jest bezpośrednio związane z ubóstwem, nierównościami i wieloma innymi problemami
krajów globalnego Południa , a także z możliwościami finansowania ich rozwoju. Kwestia zadłużenia
jest też bezpośrednio ujęta w Celach Zrównoważonego Rozwoju, naczelnego dokumentu do którego
odnosi się współpraca rozwojowa i edukacja globalna.
Czego będzie można dowiedzieć się podczas Błyskawicznego Kursu?
•
•
•
•
•
1

czym dług był kiedyś, a czym jest dzisiaj – czyli od Biblii aż do czasów elektronicznego licznika
długu i powstania możliwości zaciągania pożyczek przez Facebooka;
skąd się biorą kryzysy zadłużenia i jak wpływają one na życie i możliwości finansowania
rozwoju w krajach globalnego Południa;
jaki jest związek zadłużenia z zagadnieniami poruszanymi w ramach edukacji globalnej;
poznać studium (prawdziwego!) przypadku dot. zadłużenia konkretnego kraju Południa;
propozycje aktywności i materiałów edukacyjnych (po polsku!) związanych z problemem
zadłużenia.

Opis i program całego seminarium: https://igo.org.pl/seminarium-watki-gospodarcze-w-edukacjiglobalnej-27-11-2019/

Dlaczego warto uczestniczyć w tym Błyskawicznym Kursie?
•

•

•

•

W ciągu zaledwie ok. godziny zdobędą Państwo kluczowe informacje o złożonym problemie
globalnym, bezpośrednio wpisującym się w edukacją globalną. Na tej solidnej podstawie będą
mogli Państwo rozważyć zainteresowanie tym tematem w przyszłości.
Poznają państwo materiały edukacyjne – polskie i zagraniczne – z zakresu omawianej tematyki
oraz będą się Państwo mogli dowiedzieć, które organizacje europejskie mogą być źródłem
wiedzy eksperckiej z tematyki zadłużenia dla osób prowadzących edukację globalną.
Prowadzącym kurs będzie Jan Chudzyński z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO),
ekonomista i aktywista orientujący się w kluczowych dyskusjach dotyczących finansowania
rozwoju, autor m.in. publikacji edukacyjnych na temat zadłużenia.
Poznają Państwo konkretny przykład aspektu ekonomicznego edukacji globalnej.
Przez aspekt ekonomiczny rozumiemy roboczo: wszelkie treści, które odnoszą się do warunków
życia materialnego (np. ubóstwo, głód, nierówności), sposobów gospodarowania (warunki pracy
i płacy, wyzysk, zadłużenie, handel, produkcję i etyczną konsumpcję) oraz przyczyn i skutków ww.
zjawisk. Zakładamy, że prawie każdy materiał lub projekt z edukacji globalnej może zawierać
wymiar ekonomiczny.

Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży i noclegu w Warszawie po wcześniejszym ustaleniu
szczegółów z organizatorami (seminarium@igo.org.pl) i spełnieniu warunków formalnych. Zachęcamy
do skorzystania z tej możliwości!
W razie pytań organizatorzy są do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub
e-mailową.
Z pozdrowieniami,
Marcin Wojtalik
Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)
Telefon dla osób zainteresowanych: 22 659 62 33 (w godzinach roboczych)
E-mail: seminarium@igo.org.pl
Zachęcamy do zapoznania się z programem całości seminarium (wszystkimi trzema modułami), które
odbędzie się 27.11.2019 r. Więcej: https://igo.org.pl/seminarium-watki-gospodarcze-w-edukacjiglobalnej-27-11-2019/

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

