TA VÄR(L)DEN IN I SKOLAN
12 juni 2018, Hagagymnasiet, Borlänge, kl 09:00-16:15

Välkommen till utbildningsdag för undervisande lärare och rektorer inom
Bygg- och anläggningsprogrammen i Dalarna, där utgångspunkten är de
Globala målen för hållbar utveckling.

PROGRAM
09:00

Registrering - Kaffe och macka.

09:30

Välkommen och inledning Håkan Liski - GYSAM, Lisen Vogt - 2047 Science Center,
Amelie Sahlin - enhetschef Samhällsbyggnad Region Dalarna

09:40

Ta vär(l)den in i klassrummet! Mathias Demetriades, Den globala skolan
Hur kan de 17 globala målen för hållbar utveckling vara ett verktyg för att skapa ett lärande som ger elever en ökad 		
handlingskompetens i en allt mer globaliserad värld? Föreläsningen syftar till att skapa kunskap och reflektion kring
lärande för hållbar utveckling.

10:20

Att organisera för ämnesintegrerad undervisning! Karolina Sandahl, Den globala skolan
Karolina presenterar exempel på hur en skola kan organiseras, en didaktisk modell för planering och visar några 		
konkreta exempel på ämnesintegrerade projekt från Globala gymnasiet i Stockholm. Hur kan vi arbeta i ämnesintegrerade projekt kring globala hållbarhetsfrågor utifrån frågeställningar som ”Hur giftig är din vardag?”,
”Varifrån kommer din t-shirt?” och ”Hur bor vi om 50 år?”

11:00

Workshop (grupparbete) arbetslag från respektive skola.

12:00

Lunch

13:00

Hälsa och hållbar utveckling! Johan Hallberg, Landstinget Dalarna
Johan Hallberg presenterar ett perspektiv och ett hjälpmedel som gör arbetet för ett hållbart samhälle mer
inkluderande och tillgängligt för alla. Det sker genom att omvandla det komplexa och abstrakta begreppet hållbar 		
utveckling till något vardagsnära, relevant och universellt - de hälsofrämjande processerna är centrala.

13:45

Etiskt byggande? Sanjida Shamsher Elora, Swedwatch
Vi ser fram emot spännande matcher på planen men hur är situationen för de som bygger upp anläggningarna inför 		
fotbolls VM i Qatar? Vilka är de och vilket pris betalar de? Sanjida tar också upp hur situationen ser ut för textilarbetare
i världen.

14:30

Workshop (grupparbete) ämneslag och rektorsgrupp.

15:15

Workshop Arbetslag och rektor tar fram en handlingsplan inför hösten.

16.00

Återsamling -Summering Håkan Liski - GYSAM, Lisen Vogt - 2047 Science Center

16.15

Slut

ANMÄLAN

Senast 18 maj på länk:
http://px.nu/3eefn

TA VÄR(L)DEN IN I SKOLAN - FÖRELÄSARE
Karolina Sandahl

Karolina Sandahl är medarbetare i Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala
skolan och gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och religionskunskap på Globala
gymnasiet i Stockholm. Karolina har lång erfarenhet av att arbeta med lärande för
hållbar utveckling.

Mathias Demetriades

Mathias Demetriades är sedan många år medarbetare inom Den globala skolan. Han har
en bakgrund som gymnasielärare. Utöver lärarfortbildning undervisar han idag integrationspedagoger på Yrkeshögskolan och arbetar deltid som internationell samordnare i Nyköpings
kommun. Han gör också pedagogiskt material för olika organisationer inom lärande
för hållbar utveckling.

Sanjida Shamsher Elora

Sanjida Shamsher Elora arbetar för Swedwatch som granskar och driver dialog med företag,
investerare och stater för att skapa bestående och hållbara förändringar inom mänskliga
rättigheter och miljö. Sanjidas specialområden är textilindustri och matsäkerhet. Hon har tidigare arbetat i Bangladesh med frågor som rör fattigdomsbekämpning, kvinnors
rättigheter, barnarbete och klimat- och miljörätt.

Johan Hallberg

Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid Landstinget Dalarna, på avdelningen
Hälsofrämjande och hållbar utveckling. Johan har skrivit rapporten ”Ställ om för framgång
– med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling” som ingår i
ett RUS (Regional utveckling & Samverkan i miljömålsystemet) projekt med samma namn.
Materialet ingår under 2018-2019 i ett nationellt spridningsprojekt.
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