Nasz projekt

Zaangażowanie

Promowanie społecznej odpowiedzialności oraz postaw etycznych w biznesie to obecnie jeden z ważniejszych
trendów światowych. Wzrasta presja
na tworzenie bardziej sprawiedliwych
stosunków handlowych między firmami z krajów globalnej Północy i globalnego Południa. Postawy etyczne i społecznie odpowiedzialne kształtowane
powinny być na każdym poziomie edukacji, w tym w szczególności wśród uczniów szkół zawodowych i technicznych,
którzy w przyszłości prowadzić będą
własne firmy.

Narzędzie bazuje na aktywnej pedagogice
nauczania, która angażuje uczniów w proces dydaktyczny. Gra biznesowa oparta jest
na interakcji pomiędzy zespołami, które odgrywają role firm działających na rynku międzynarodowym. Uczniowie pracują w grupie
i samodzielnie podejmują złożone decyzje
biznesowe. Dodatkowo uczestnicy gry za pośrednictwem tzw. „kart zdarzeń” mają okazję
doświadczyć różnorodnych sytuacji, które
mogą wystąpić w pracy menedżera.

Gra biznesowa
Gra biznesowa „Homoresponsabilis North
South”, opracowana w 2007 roku przez belgijskiego partnera Groupe One, odpowiada
na potrzeby dotyczące kształcenia przyszłych
liderów biznesu w tak istotnych obszarach
jak społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), rozwój zrównoważony i relacje
gospodarcze Północ – Poludnie. Warsztaty
wykorzystujące grę cieszą się dużą popularnością, dając uczestnikom możliwość wcielenia się w rolę przedsiębiorcy.

Zapraszamy
do udziału w projekcie szkoły zawodowe oraz
ich nauczycieli i uczniów.
W ramach projektu przeszkolimy nauczycieli, aby byli gotowi do korzystania z gry biznesowej „Homoresponsabilis” podczas swoich zajęć.
Uczniowie wezmą udział w atrakcyjnych
zajęciach, podczas których wcielą się w rolę
przedsiębiorców na międzynarodowym rynku.
Twoja szkoła otrzyma egzemplarz gry i może
wykorzystywać go podczas zajęć z uczniami.
Nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie
otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Warsztaty w szkołach i dla firm

Zapraszamy szkoły zawodowe do skorzystania z naszej oferty warsztatów opartych na
grze biznesowej „Homoresponsabilis”. Sesje
z grą ‘Homoresponsabilis’ mogą odbywać się
w Uniwersytecie Łódzkim. Możemy również
zorganizować je w Twojej szkole. W sprawie
warunków organizacji warsztatów skontaktuj
się z nami!
Szkolenia dla nauczycieli i trenerów

Proponujemy szkolenia dla nauczycieli i trenerów z zakresu edukacji globalnej i społecznej
odpowiedzialności z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Aby otrzymać dokładny program szkolenia skontaktuj się z nami!
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„Homoresponsabilis in the globalized World”
Projekt Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji 2011-1-PL1-LEO05-19895).

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w
niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej
informacji.

