
Fristadsskolan bjuder på fika ! 
(varmt tack för det)

Varje år deltar 30 000 elever i Sverige, två miljoner i världen,  
i World’s Children’s Prize-programmet (WCP), världens största 
utbildning för barn om medmänsklighet, allas lika värde, 
barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och 
hållbar utveckling. Hittills har 42 miljoner barn deltagit. 

WCP-programmet är högt uppskattat av lärare i Sverige, som 
ser att eleverna får ökad kunskap och stärks som globala 
medmänniskor. Lärare, skolledare och övrig skolpersonal är 
varmt välkomna att upptäcka nya möjligheter att nå målen i 
kurs- och läroplaner, med ett globalt perspektiv!

Du får...
• Se hur eleverna kan få ökad kunskap och engagemang 

kring alla människor lika värde, barnets och mänskliga 
rättigheter, demokrati, miljö- och klimatfrågor, FN:s 
globala mål, och hur alla kan bidra till att motverka 
fattigdom, orättvisor och miljöhot. 

• Veta och prova på hur WCP kan användas i olika ämnen, så
som svenska, språk, matematik, NO, SO och idrott och hälsa.

• Prova på elevaktiva, engagerande metoder och övningar.

• Upptäcka hur WCP-programmet kan hjälpa eleverna att
nå målen, i linje med kurs- och läroplaner, och stärka 
ert värdegrundsarbete.

Utbildning för en bättre värld

Tillgång till unikt läromedel 

Du får en lärarhandledning och flera 
utgåvor av Globen, ett unikt läromedel 
som levandegör mänskliga rättigheter 
och FN:s globala mål genom barns och 

barnrätts hjältars livshistorier.

En inspirerande upplevelse - 
kväll för hjärta och hjärna! 

Fortbildningen leds av Cecilia Söderlund,  
erfaren pedagog, med mångårig praktisk 

erfarenhet av att arbeta i skolan  med WCP, 
ett verktyg som ökar elevernas  förståelse 

för andra, och förmåga till inlevelse.

VÄLKOMMEN TILL KOSTNADSFRI LÄRARFORTBILDNING!

26 Februari 
14.30 –17.30

Fristadsskolan
Smedjegatan 7,  Eskilstuna

Den ideella stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation (WCPF), har säte i Sverige och innehar 90-konto. 
Bland WCP-beskyddarna finns Malala, den avlidne Nelson Mandela, Drottning Silvia, Sveriges statsminister och 
barnminister. Över 780 ideella organisationer och 70 000 skolor i 116 länder har också ställt sig bakom WCP. 

WORLD’S CHILDREN’S PRIZE FOUNDATION
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Anmäl dig senast 19 febr:
fortb@worldschildrensprize.org

0159-72 98 14


