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Szanowni Państwo !
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zapraszają Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli
wszystkich etapów edukacyjnych na seminarium:

„Edukacja globalna, edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program
działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych”
Celem seminarium jest popularyzowanie edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
i pokazanie dobrych praktyk szkolnych w zakresie uczenia rozumienia współczesnego świata.
o Seminarium odbędzie się 21 września 2017 r. o godz. 10.oo w WODN w Sieradzu,
przy ul. 3 Maja 7.
o Udział w seminarium jest bezpłatny.
o Uczestnicy otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy
z uczniami.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie pisemnego zgłoszenia (w załączeniu)
pocztą tradycyjną lub e-mailem (bpiesyk@wodnsieradz.edu.pl) lub telefoniczne
potwierdzenie udziału: 43/ 822 52 15 do dnia 15 września 2017 roku

Projekt współfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Ramowy program seminarium
10.00 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 13.15

13.15 – 14.45

14.45

Otwarcie seminarium
„Edukacja globalna edukacją na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” – Olgierd
Neyman, dyrektor WODN w Sieradzu
„Cele Zrównoważonego Rozwoju” – Ewa Derecka, trener ORE w Warszawie
O projekcie „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju” oraz
planowanych konkursach ORE – Ewa Derecka, Małgorzata Ziarnowska
Przerwa kawowa
Rzeczywistość krajów globalnego Południa okiem wolontariusza – na przykładzie
Republiki Środkowej Afryki – Anna Mara, współtwórczyni pierwszej szkoły
muzycznej w Afryce
Edukacja globalna w praktyce:
nauczania przedszkolnego – Aleksandra Owczarek, prowadząca przedszkole
szkoły podstawowej/gimnazjum – Agata Subczyńska, nauczycielka języka
angielskiego
szkoły ponadpodstawowej – Maciej Szulc, nauczyciel języków romańskich
Moderowana dyskusja oraz wymiana myśli/pomysłów na edukację globalną
w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły/placówki
Zakończenie seminarium

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Seminarium „Edukacja globalna, edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program działań, wymiana
myśli i dobrych praktyk szkolnych” – Sieradz 21 września 2017 r.
Imię:
...................................................................................................................................................................................
Nazwisko:
...................................................................................................................................................................................
Miejsce pracy:
...................................................................................................................................................................................
(nazwa placówki)
Kontakt (e-mail, nr telefonu):
...................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez WODN w Sieradzu do celów związanych
z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.
...................................................
Podpis uczestnika

...........................................
Miejscowość i data

..................................................
pieczątka szkoły

Akceptacja dyrektora szkoły

