2020-12-28

Wahapahapa - skarb Tanzanii
Wahapahapa (www.wahapahapa.co.tz) to marka zdrowej żywności produkowanej w sposób etyczny
przez kooperatywy spożywcze skupione w stowarzyszeniu Mkuranga Council Cashew Project (MCCP)
działającym w dystrykcie Mkuranga, w regionie Pwani, w... czytaj więcej...
2020-12-24

Krwawe nerkowce – co może kryć się za rosnącym popytem na orzechy
nerkowca (część 2)
W 2011 roku za sprawą raportu organizacji Human Rights Watch na temat pracy przymusowej przy
przetwórstwie orzechów nerkowca w centrach detencji dla osób uzależnionych od narkotyków w
Wietnamie zwiększyła się świadomość... czytaj więcej...
2020-12-23

Krwawe nerkowce – co może kryć się za rosnącym popytem na orzechy
nerkowca (część 1)
Z roku na rok w Europie i w Ameryce Północnej rośnie popyt na orzechy nerkowca. Dzięki temu
powstaje wiele nowych możliwości zatrudnienia w rozwijającym się sektorze przetwórstwa
rolno-spożywczego w krajach takich jak Tanzania,... czytaj więcej...
2020-11-26

Storytelling w edukacji globalnej
Storytelling to tworzenie opowieści. Opowieść to historia zawierająca strukturę – początek,
rozwinięcie i zakończenie, jak i różne motywy. Ma ona również swojego bohatera. Opowieść jest
połączeniem logiki i porządku... czytaj więcej...
2020-11-18

Mapy myśli – jak działa ludzki mózg
Twórcą metody tworzenia map myśli jest Tony Buzan, ekspert w zakresie twórczego wykorzystania
możliwości ludzkiego umysłu. Opiera on swoją koncepcję na myśleniu wielokierunkowym. „Myślenie
wielokierunkowe odwołuje się... czytaj więcej...
2020-11-16

Notatki wizualne w edukacji (globalnej)
Notatka wizualna to forma notatki, która korzysta nie tylko ze słów, ale także z rysunków, punktorów,
strzałek czy pól tekstowych w formie znaków drogowych, wstęg czy używanych w komiksach

dymków.... czytaj więcej...
2020-11-10

Place zabaw dla dzieci w pobliżu hal przetwórstwa
W ramach projektu „Rozwój sektora przetwórstwa orzechów nerkowca w dystrykcie Mkuranga kontynuacja” stworzyliśmy dwa place zabaw w pobliżu dwóch hal przetwórstwa wybudowanych w
wioskach Kisiju i Mwanambaya.... czytaj więcej...
2020-11-03

Cykl webinarów pt. Myślenie wizualne w edukacji globalnej - listopad
Czym jest obrazkowy storytelling? Czym są metafory i czemu ich używanie sprzyja kształtowaniu
percepcji i doświadczenia? Jak się robi notatki wizualne? Jak zbudować swój bank ikon? Czemu
notatki wizualne są dobrym narzędziem... czytaj więcej...
2020-10-08

Cykl webinarów pt. Myślenie wizualne w edukacji globalnej - październik
Czym jest myślenie wizualne? Czemu myślenie obrazami staje się kompetencją ważną w XXI wieku?
Jak można je wykorzystywać w edukacji o procesach i współzależnościach globalnych? Czemu warto
korzystać z ikon symbolizujących... czytaj więcej...
2020-09-18

Strona internetowa o myśleniu wizualnym w edukacji globalnej
W ramach projektu „Myślenie wizualne w edukacji globalnej” uruchomiliśmy stronę internetową
zawierającą informacje o tym czym jest myślenie wizualne i czemu ta umiejętność staje się istotna w
edukacji, w tym w edukacji globalnej... czytaj więcej...
2020-07-10

Wolontariusz/ka WANTED!
Fundacja „Kultury Świata” poszukuje wolontariusza lub wolontariuszki chętnych do odbycia
miesięcznego wolontariatu (w sierpiniu 2020 roku) polegającego na tłumaczeniu wykładów TED z
języka angielskiego na język polski (praca... czytaj więcej...
2020-04-30

Rozwiąż quiz o życiu w krajach Ameryki Łacińskiej!
Z radością prezentujemy 2 quizy dotyczące mieszkalnictwa w Ameryce Łacińskiej! Znajdziecie w
nich zestaw pytań dotyczących współczesnych wyzwań mieszkańców Ameryki Łacińskiej, w tym

Brazylii, Meksyku i Chile. Quizy, skierowane... czytaj więcej...
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