Sesja plenarna o wątkach
ekonomicznych w edukacji globalnej
w ramach całodniowego seminarium „Wątki gospodarcze w edukacji globalnej”
Warszawa, środa 27.11.2019 r. w godz. 14:30-17:45

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji plenarnej na temat ekonomicznej edukacji globalnej, podczas
której odbędą się prezentacje przykładowych tematów, projektów i materiałów wraz z sesją pytań
i odpowiedzi oraz (po przerwie) dyskusja włączająca pomiędzy wszystkimi uczestnikami i
uczestniczkami na temat wspólnego rozumienia (pierwsza próba definicji) oraz pożądanych
kierunków rozwoju ekonomicznej edukacji globalnej w Polsce – wnioski z dyskusji postaramy się
spisać w formie stanowiska (dokumentu).
Sesja plenarna odbędzie się w godz. 14:30-17:45 jako Moduł 3. szerszej imprezy - całodniowego
seminarium pt. „Wątki gospodarcze w edukacji globalnej” w dniu 27.11.2019 r. w Warszawie 1
Dlaczego warto uczestniczyć w sesji plenarnej?
•

•
•

1

Jeśli zaprezentują Państwo swój temat, projekt lub materiał, dotrą Państwo ze swoim
przekazem do wielu osób zajmujących się edukacją globalną w Polsce – co pozwoli Państwu
zwiększyć swoje oddziaływanie i pozyskać nowe możliwości współpracy.
Pomogą Państwo w rozwoju całej edukacji globalnej w naszym kraju, gdyż kwestie
ekonomiczne są jednym z jej ważnych elementów.
Uczestnicząc w dyskusji plenarnej o wspólnym rozumieniu pojęcia i kierunkach rozwoju tego
aspektu edukacji globalnej w Polsce, będą Państwo mieli wpływ na wnioski z dyskusji i – w
dłuższej perspektywie – również na kierunek rozwoju, warunki i wsparcie dla wątków
gospodarczych w edukacji globalnej.

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

Przez aspekt ekonomiczny edukacji globalnej rozumiemy roboczo: wszelkie treści, które odnoszą się do
warunków życia materialnego (np. ubóstwo, głód, nierówności, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia,
wody i żywności, infrastruktury itd.), sposobów gospodarowania (źródła dochodów, warunki pracy i
płacy, wyzysk, zadłużenie, handel, produkcję i etyczną konsumpcję, rolę pomocy zagranicznej) oraz
przyczyn i skutków ww. zjawisk. Zakładamy, że prawie każdy materiał lub projekt z edukacji globalnej
może zawierać wymiar ekonomiczny. Kwestie gospodarcze są – obok społecznych, kulturowych,
środowiskowych i politycznych – integralną częścią edukacji globalnej i jej ważnym elementem.
Do 21 listopada br. wszystkie osoby zarejestrowane na seminarium otrzymają materiał dyskusyjny o
ekonomicznej edukacji globalnej w Polsce przygotowany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności.
Materiał ten będzie pomocny w zidentyfikowaniu wątków dyskusji szczególnie ciekawych dla
uczestniczek i uczestników, oraz określeniu obszaru i elementów wspólnej wizji rozwoju ekonomicznej
edukacji globalnej w Polsce.
Jak należy się przygotować?
•

•

Osoby, które chcą zaprezentować na sesji plenarnej przykładowy temat, projekt lub materiał
obejmujący wątek ekonomiczny, powinny zgłosić ten fakt do organizatorów jak najszybciej
oraz ustalić z nimi format i warunki prezentacji na plenum.
Wszystkie uczestniczki i uczestników prosimy o refleksję o wątkach ekonomicznych w edukacji
globalnej, o sukcesach, barierach i potrzebach w zakresie ich realizacji w praktyce. Przydatne
może być omówienie tych zagadnień ze swoimi współpracownikami, koleżankami i kolegami
ze szkoły, organizacji, instytucji. Prosimy również o zapoznanie się z materiałem dyskusyjnym,
który otrzymają wszystkie osoby zarejestrowane na seminarium.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tym wydarzeniu i podzielenia się swoimi
doświadczeniami, materiałami i dokonaniami. Liczba miejsc ograniczona. Seminarium będzie
podzielone na trzy - powiązane ze sobą – ale całościowe moduły. Można uczestniczyć jednym wybranym, dwóch lub wszystkich trzech modułach.
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, pomysłów lub propozycji 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

