
                     

Projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 

 
Zaproszenie na konferencję 

„Edukacja globalna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju –  
program działań, wymiana myśli i dobrych praktyk szkolnych” 

 
 
Data: 5 października 2018 r. 
 
Adresaci: 
 Liderzy i nauczyciele sieci szkół regionu lubelskiego w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji 

na rzecz rozwoju II” 
 Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zainteresowani realizacją 

tematyki edukacji globalnej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji na rzecz praw 
człowieka – poszukujący innowacyjnych, aktywizujących i angażujących form i metod pracy  
z uczniem. 

 
Miejsce:  Lubelski Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  

ul. Dominikańska 5, Lublin, sala nr 6. 
         
Program konferencji: 
9.00-9.30 Rejestracja 
9.30-10.30 Projekt ORE „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” 

Cele Zrównoważonego Rozwoju, w tym 11 Cel: „Zrównoważone miasta i społeczności” 
  25-lecie Konwencji o Prawach Człowieka w Polsce 
  100-lecie geografii polskiej 
  Iwona Kryczka – trener EG, Agata Świdzińska – koordynator EG 
10.30-11.00 „Zamość – miasto idealne” – Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 
11.00-11.40 Antropocen – epoka człowieka – Przemysław Mroczek, Zakład Geoekologii  

i Paleogeografii UMCS 
11.40-11.50 Przerwa 
11.50-12.30 Aktywność obywatelska w przestrzeni miasta – Marta Gontarska, Instytut Globalnej 

Odpowiedzialności, Warszawa 
12.30-13.00 Obiad 
13.00-13.50 Warsztaty: 
  I – Jak opisać miasto? – Iwona Kryczka 
  II – Kompetencje obywatelskie – globalne obywatelstwo – Agata Świdzińska 
  III – Książka w przestrzeni – gra terenowa – Dorota Kowalik 

(Każdy z uczestników przy zgłoszeniu na konferencję wybiera również warsztat,  
w którym zechce wziąć udział) 

13.50-14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 
Uczestnicy konferencji dowiedzą się: 
 Jakie są cele i zadania edukacji globalnej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach 

projektu ORE, zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej w kontekście planów 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

 Gdzie poszukać pomysłów i inspiracji na ciekawe lekcje i zajęcia szkolne pogłębiające wiedzę o 
otaczającym nas świecie i rozwoju; 

 Jak motywować środowisko szkolne do zespołowego działania, współpracy oraz współdziałania; 
 Jakie korzyści dla społeczności szkolnej wynikają z udziału w projektach edukacyjnych w zakresie 

tematyki edukacji obywatelskiej, edukacji globalnej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
 
 
Zapisy na konferencję prosimy kierować: Agata Świdzińska agataswidzinska1@onet.eu do 2.10.2018 r. 
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