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ZAPROSZENIE 
Trzecie wydarzenie upowszechniające 

 Innowacyjne technologie cyfrowe  w edukacji  na rzecz  zrównoważonego biznesu  
i  aktywności  obywatelskiej  

organizowane w formule on-line przez Uniwersytet Łódzki  

28 września 2021 (wtorek) 

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, 

administracji publicznej oraz przedstawicieli sektora edukacji do udziału w wydarzeniu „Innowacyjne 

technologie cyfrowe  w edukacji na rzecz zrównoważonego biznesu i aktywności obywatelskiej” 

zorganizowanym w ramach projektu ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA203-063059, zatytułowanym „Stepping-up 

and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational 

Laboratory for Accelerating civic Skills and sustainable Businesses – EduLab4Future”. 

 

Trzecie z serii wydarzeń upowszechniających w ramach realizowanego projektu organizowane jest 

przez Uniwersytet Łódzki w formacie on-line (platforma MS Teams) i ma na celu upowszechnienie wiedzy na 

temat aktywnego obywatelstwa, edukacji na rzecz zrównoważonego biznesu (IO3) poprzez stworzenie synergii 

między uczestnikami z obszaru biznesu, edukacji, rynku pracy i organizacji pozarządowych. 

Wydarzenie będzie skupione wokół nauczania i uczenia się na rzecz zrównoważonego świata  

z wykorzystaniem ICT, upowszechniając wyniki osiągnięte w ramach modułu projektu zatytułowanego: 

Innowacyjny, multidyscyplinarny zestaw edukacyjny na rzecz zrównoważonego biznesu. W ramach wydarzenia 

będą Państwo mieli okazję uczestniczyć w wymianie dobrych praktyk. Gościem specjalnym wydarzenia będzie 

Adam Wajrak. Wydarzenie będzie podzielone na dwie części: 

 Sesja 1: Rola edukacji cyfrowej w rozwoju zrównoważonym 

 Sesja 2: Jak uczyć o rozwoju zrównoważonym 

 

Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 28 września 2021 o godz. 16.30, w formule on-line  

z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wszyscy uczestnicy otrzymają od organizatorów indywidualne 

zaproszenia z instrukcją uczestnictwa (nie jest wymagane posiadanie dedykowanego oprogramowania). 

Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim a udział zostanie potwierdzony certyfikatem.  

W celu rejestracja na wydarzenie prosimy o wypełnienie z formularza znajdującego się na stronie projektu: 
https://edulab4future.eu/index.php/e3-enrollment-registration/ 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 
Agata Rudnicka 
Janusz Reichel 
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