Pierwszy Jarmark
Ekonomicznej Edukacji Globalnej
w ramach seminarium „Wątki gospodarcze w edukacji globalnej”
Warszawa, środa 27.11.2019 r. w godz. 12:30-14:00

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do zaprezentowania swojej działalności w zakresie edukacji globalnej podczas
Pierwszego Jarmarku Ekonomicznej Edukacji Globalnej, który odbędzie się w Warszawie,
27.11.2019 r. w godz. 12:30-14:00 w ramach szerszej imprezy – całodniowego seminarium pt. „Wątki
gospodarcze w edukacji globalnej”1.
Pragniemy udostępnić Państwu stoisko, które odwiedzać będą osoby zainteresowane edukacją
globalną – przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, trenerzy nauczyciele
i nauczycielki. Stoisko, tak samo jak całe wydarzenie, jest bezpłatne.
Dlaczego warto zaprezentować swoje działania w formie stoiska na Jarmarku?
•
•
•

1

Przedstawią Państwo swoje działania osobom związanym z edukacją globalną – edukatorom,
potencjalnym multiplikatorom, a więc zwiększą Państwo zasięg swojego oddziaływania.
Państwa materiał będzie mógł zostać zaprezentowany dalej – kanałami informacyjnymi IGO
po seminarium – do kilkunastu tysięcy osób zainteresowanych tematyką globalną.
Na stoisku będą mogli Państwo porozmawiać osobiście i wymienić się doświadczeniami,
dobrymi praktykami i trudnościami, z jakimi borykają się inne osoby poruszające wątki
ekonomiczne w edukacji globalnej. Nawiążą Państwo bezpośrednie kontakty z autorami
materiałów, projektów.

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

Co należy przygotować?
•

Prezentację konkretnego materiału edukacyjnego lub projektu z edukacji globalnej
zawierającego wątek ekonomiczny.
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.

•

•

Prezentacja może być w formie cyfrowej (na ekranie komputera, rzutniku) lub fizycznej – na
dużym plakacie do oglądania/czytania lub w formie do rozdania (materiał edukacyjny do
rozdania lub też opis projektu/materiału na pojedynczych kartkach do rozdawania
uczestnikom). Prosimy rozważyć możliwość nieodpłatnej dystrybucji materiałów wśród osób
uczestniczących w Jarmarku. Jeśli rozpowszechniają Państwo materiał odpłatnie, prosimy o
wyraźne zaznaczenie tego faktu.
Element graficzny przyciągający uwagę do Państwa stoiska – baner albo roll-up organizacji lub
projektu – jeśli Państwo posiadają, albo plakat, nawet wykonany odręcznie.

Każda organizacja będzie miała zapewniony stolik, dwa krzesła, dostęp do wifi oraz przestrzeń wokół,
(ewentualnie, jeśli zgłoszona zostanie taka konieczność - dostęp do prądu). Nie jesteśmy w stanie
zapewnić komputerów oraz rzutników!
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tym wydarzeniu i podzielenia się swoimi
doświadczeniami, materiałami i dokonaniami. Liczba miejsc ograniczona.
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

