Stotn micn w eci
– Jak cać  młożą poz Tgi Edaj Gal?

28.10.2020 18:00 – 19:00
Zapraszamy do udziału w webinarium dla nauczycieli i nauczycielek organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dowiedz się więcej o storytellingu oraz jak go wykorzystać w pracy wychowawczej z młodzieżą w kontekście
wyzwań związanych ze zjawiskiem migracji. Dwie doświadczone nauczycielki i autorki materiałów edukacyjnych w projekcie migracyjnym CEO “Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” wprowadzą Was w świat storytellingu. Podzielą się swoimi
pomysłami i metodami na kreatywne wykorzystanie opowieści w szkole podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Pokażą,
w jaki sposób nauczyciele i nauczycielki mogą wraz ze swoimi uczniami i uczennicami wziąć aktywny udział w międzynarodowej inicjatywie edukacyjnej. Podzielą się swoim doświadczeniem w organizowaniu wydarzeń i zaprezentują, jak zachęcać młodzież do różnych aktywności wykorzystujących storytelling o migracjach. Podczas webinarium poznasz perspektywę nauczycielki od 10 lat realizującej TEG w swojej szkole oraz metodyczki, które zaprezentują ciekawe i nowoczesne
metody oraz inspirujące materiały do pracy młodzieży z wykorzystaniem historii osobistych.
Link do rejestracji:
https://fundacjaceo.clickmeeting.com/storytelling-migracyjny-w-edukacji-jak-pracowac-z-mlodzieza-podczas-tygodni
a-edukacji-globalnej-/register?_ga=2.21979058.809280267.1601889356-701726052.1601889356
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektów "Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" i "I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI
wiek" realizowanych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Programy są współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Treść wyraża poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oﬁcjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Glon sorość w oc kzu kitzo
28.10.2020 19:15 – 20:15
Nadchodzącej katastrofy klimatycznej nie da się już dłużej ignorować. Strajki klimatyczne, ruchy zero waste, akcje
obywatelskiego nieposłuszeństwa to tylko niektóre z przykładów tego, jak młodzi ludzie na całym świecie biorą przyszłość w swoje ręce, nie czekając na sygnał od dorosłych. Podczas młodzieżowych strajków klimatycznych, uczniowie
i uczennice dopominają się m.in. o rzetelną edukację klimatyczną. Rzetelna edukacja o kryzysie klimatycznym nie może
ograniczać się do problemu dwutlenku węgla w atmosferze, produkcji plastiku, zaśmiecenia oceanu, wymierania gatunków, skończonych zasobów kopalnianych lecz musi uwzględniać także kwestie sprawiedliwości społecznej i pytania
o to, kto czerpie korzyści z wyzyskiwania planety, a kto ponosi najdotkliwiej konsekwencje tego kryzysu. To także
kwestia globalnych struktur władzy, rasizmu i neokolonializmu!
Podczas webinaru porozmawiamy o tym, jak rozmawiać o globalnych współzależnościach w kontekście kryzysu klimatycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych: zaczynając z grupami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
a kończąc na młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i dorosłych. Zaprezentujemy nie tylko podejście Polskiej Akcji
Humanitarnej do tematu, ale też konkretne materiały i ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach.
Link do rejestracji: https://pah.clickmeeting.com/globalna-solidarnosc-w-obliczu-kryzysu-klimatycznego/register

Eduj i kw pa cłoka w one pat
29.10.2020 18:00 – 19:00
Nie ulega wątpliwości, że zmiany klimatu mają katastrofalne konsekwencje dla środowiska naturalnego, różnorodności
biologicznej i naszej planety. Jednak globalne ocieplenie to również ogromne zagrożenie dla praw człowieka całej
ludzkości. Zmiany klimatu zwiększą i pogłębią istniejące nierówności, a ich skutki będą z czasem rosnąć i pogłębiać się,
rujnując przyszłość obecnych i przyszłych pokoleń.
Podczas webinarium porozmawiamy o tym, jak wykorzystać edukację praw człowieka do działań w obronie naszej
planety, jak zachęcić młodzież do aktywizmu i jak wykorzystać w tym celu nowoczesne technologie. Zaprezentujemy
m.in. najnowsze scenariusze edukacyjne Amnesty International poświęcone zmianom klimatu, migracji i prawom
człowieka. Pokażemy, jak wykorzystać je na lekcji klasie, jak również podczas warsztatu organizowanego online. Opowiemy, na czym polega metoda nanolearningu i jak poprzez krótkie formy nauki dostępne w mediach społecznościowych rozwijać wiedzę i postawy młodych ludzi.
Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJIvcu6rqzMvH9YlY8RlunLhagmI_ugpvpUF
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” współﬁnansowanego przez
Komisję Europejską.

Tyiń Eduj Glon zó to z a!
29.10.2020 19:15 – 20:15
Jeśli zainteresował Cię ten cykl webinarów i czytasz te słowa, to już wiesz też, że zbliża się doroczne święto edukacji
globalnej, czyli Tydzień Edukacji Globalnej. Tematyka związana z poznawaniem świata i naszej roli w nim, tego jak
wszystko wzajemnie na siebie oddziałuje, w jaki sposób jesteśmy zależni/zależne od globalnych procesów i jaki mamy
na nie wpływ – to wszystko powinno nas interesować. I tym zainteresowaniem warto zarażać młodych ludzi. Jeśli więc
chcecie zrobić coś w waszej szkole, wspólnie z waszymi uczniami i uczennicami, a już widzicie, że czasu do TEG coraz
mniej, zapraszamy na nasz webinar.
W Polsce w realizację edukacji globalnej zaangażowane się głównie organizacje pozarządowe, które wspierają nauczycieli i nauczycielki oferując im podnoszenie kwaliﬁkacji z zakresu zagadnień globalnych oraz przygotowując aktualne
i ciekawe materiały do przeprowadzania zajęć, projektów szkolnych, gier i wielu innych atrakcyjnych form. W czasie
naszego spotkania przedstawimy Wam przykłady takich działań, które mogą zostać wykorzystane jako inspiracja czy
też materiały, na bazie których możecie samodzielnie zrealizować analogiczne akcje.
Podczas webinaru opowiemy Wam o tym, skąd wzięła się inicjatywa TEG, kto ją zapoczątkował i kto promuje jej realizację w Polsce. Zaprezentujemy przykłady ciekawych działań, które z powodzeniem można przygotować do czasu TEG
i przeprowadzić z Waszymi uczniami/uczennicami. Pokażemy konkretne materiały i ćwiczenia do wykorzystania na
zajęciach a także podpowiemy, gdzie można znaleźć ich więcej. Postaramy się maksymalnie ułatwić Wam zadanie,
skoro już udało nam się Was przekonać, że warto się w to zaangażować!
Link do rejestracji: https://zoom.us/j/96418119654?pwd=STlJYlYvWHltbFJmekozUmtwbjRzQT09

