
 

Fundacja Edukacji Międzykulturowej serdecznie zaprasza na szkolenie: 

 

Wędrówki szlakiem roślin…  

22 września 2017 w Warszawie 

 

Zapraszamy pracowników bibliotek z terenu województwa mazowieckiego ( z 

wyłączeniem pracowników bibliotek zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy), 

którzy w swojej pracy chcą w większym zakresie poruszać tematykę edukacji 
globalnej.  

Motywem przewodnim projektu i planowanych działań jest pochodzenie 12 roślin i 

ich znaczenie i wpływ na życie mieszkańców różnych zakątków świata.  

W programie szkolenia znajdą się następujące tematy: 

• Wprowadzenie do tematyki edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju 

• Jak ciekawie prowadzić zajęcia dla dzieci z zakresu edukacji globalnej? – 

podstawy metodologii, dobre praktyki 

• Wydarzenie otwarte dla lokalnej społeczności – jak zorganizować ciekawe 

wydarzenie oraz czynnie włączyć się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej - 

inspirujące pomysły 

• Zasoby z jakich można korzystać – informacja o dostępnych materiałach i 

zasobach internetowych 

Warsztat zostanie poprowadzony przez praktyków – osoby posiadające 

doświadczenie w realizacji różnorodnych działań z zakresu edukacji globalnej. 

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych. 

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu a następnie 

zrealizowaniem zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wydarzeń otwartych w swoich 

placówkach.  

Przewidujemy częściowe pokrycie kosztów organizacji takich działań  - poprzez 

dofinansowanie zakupu materiałów i wynagrodzeń prowadzących.  

Na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2017.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: 

fundacja@miedzykulturowa.org.pl.  

Liczba miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zespoły 2-

osobowe reprezentujące daną bibliotekę.   
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Zgłoszenie 

Wędrówki szlakiem roślin… - szkolenie 

22 września 2017 w Warszawie 

 

Imię i nazwisko, stanowisko .……………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres instytucji  …………………………………………………………………..…….. 

Mail/tel. kontaktowy/fax  …………………………………………………………..……………. 

Podpis ………………………………….. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres:  fundacja@miedzykulturowa.org.pl 

do 30 sierpnia 2017. 

Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółową informację prześlemy do 5 września 2017.  

Udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia przez 

organizatorów.  

Warsztat jest bezpłatny. Fundacja Edukacji Międzykulturowej pokrywa koszty 

materiałów szkoleniowych i poczęstunku. Nie zwracamy kosztów podróży.   

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
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