Seminarium
Edukacja globalna, edukacja na rzecz zrównoważonego
rozwoju – program działań, wymiana myśli i dobrych
praktyk szkolnych
Adresaci: Liderzy oraz nauczyciele szkół zaangażowanych w dwumodułowy projekt „Edukacja
globalna. Liderzy na rzecz edukacji” w roku szkolnym 2016/17 oraz dyrektorzy i nauczyciele z
regionu małopolskiego zainteresowani tematyką projektu i włączeniem się do działań w roku
szkolnym 2017/18
Termin: 16.09.2017 (sobota), godz. 9.00
Miejsce: Publiczne Gimnazjum im. Królowej Apostołów przy Zespole Szkół Pallotyńskich,
ul. Bulwarowa 33, 31-753 Kraków, sala konferencyjna

Program seminarium
godz.

9.00- 9.30

Temat sesji

Powitanie. Przedstawienie ogólnych celów i założeń
projektu edukacja globalna „Liderzy edukacji na rzecz
rozwoju”.

Prowadzący

Bogumił Strączek,
Krakowski Instytut Rozwoju
Edukacji w Krakowie
(Instytucja Partnerska ORE)

Superwizja grupowa. Moje potrzeby i oczekiwania wobec Jadwiga Dąbrowska chęci uczestnictwa w projekcie. Osobista i grupowa
koordynatorka regionalna –
trenerka projektu
motywacja do działania. Wykorzystanie technik
coachingowych w pracy zespołowej/ projektowej.
9:30:-10:30

10:30- 11:30

Agenda i Cele Zrównoważonego Rozwoju w realizacji
edukacji globalnej w szkole w kontekście obowiązującej
podstawy programowej kształcenia ogólnego i planu
wychowawczo-profilaktycznego.

Jadwiga Dąbrowska

Co to znaczy „ Kupować odpowiedzialnie owoce”?

Fundacja Kupuj
Odpowiedzialnie

Nasze działania w Module 1 projektu „Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.
Prezentacja osiągnięć i dobrych praktyk szkół
uczestniczących w Module 1 projektu w roku szkolnym
2016/17

Agnieszka
Skowron-Tyrcha

koordynatorka regionalna –
trenerka projektu

Maciej Skindrowicz

liderka edukacji globalnej,
Szkoła Podstawowa nr 88
Krakowie.

PRZERWA
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12.00 – 13.00 Część warsztatowa seminarium
Elementy gry dydaktycznej w edukacji globalnej.
Przykład dobrej praktyki w zakresie realizacji projektu
edukacyjnego o tematyce globalnej z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii

Bożena Stachowska

13:00 - 14:00 Wprowadzenie do grywalizacji (gamifikacji) jako metody
zwiększenia zaangażowania uczniów (dzieci i młodzieży)
w zadania o tematyce globalnej i zrównoważonego
rozwoju.

Agnieszka
Skowron-Tyrcha

liderka edukacji globalnej

liderka edukacji globalnej,
Szkoła Podstawowa nr 88
Krakowie

14:00 - 15:00 Planowanie zadań – lekcji i zajęć szkolnych w zakresie
Jadwiga Dąbrowska realizacji tematyki projektu – zgodnie z priorytetami
koordynatorka regionalna –
MEN, przyjętym planem pracy szkoły i programem
trenerka projektu
wychowawczo-profilaktycznym w roku szkolnym 2017/18
Certyfikacja szkół i liderów edukacji globalnej.

Bogumił Strączek,

Zakończenie seminarium.

Krakowski Instytut Rozwoju
Edukacji w Krakowie
(Instytucja Partnerska ORE)

Jadwiga Dąbrowska koordynatorka regionalna –
trenerka projektu
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