
Chcesz …

… pokazać młodym ludziom, jak działać 
w sposób zrównoważony i potrzebujesz to 
tego metod oraz podejść, które umożliwią 
im naukę za pomocą głowy, ręki i serca? 

… zastanowić się nad swoją rolą jako 
osoby towarzyszącej w procesie uczenia się 
i wybadać wynikające z tego możliwości – 
dyskutując z innymi edukatorami/kami? 

… być częścią sieci osób zaangażowanych 
w obszarze edukacji dla zrównoważonego 
rozwoju i uczenia się transformatywnego w 
Niemczech i w Polsce?

Na tym właśnie skupia się nowy cykl szkoleń
„Odwaga do zmian, odwaga do działania”!
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i 

w Niemczech

Modułowy cykl 
szkoleń z zakresu 
uczenia się trans-

formatywnego 
i EZR

(edukacja dla zrównoważonego rozwoju)

Dla:

 trenerów/ek i eduka-
torów/rek kształcenia  
pozaformalnego

 nauczycieli/ek szkół 
ogólnokształcących i za-
wodowych

… z Polski i z Niemiec



Podstawowe informacje o projekcie „Odwaga do 
zmian, odwaga do działania”:

 szkolenie w zakresie uczenia się transformatyw-
nego i edukacji dla zrównoważonego rozwoju 
(EZR)

 10 tematycznych modułów dla edukatorów/ek 
( jesień 2018-wiosna 2020)

 dowolny wybór 2 modułów w zależności
 od osobistych zainteresowań

 zróżnicowany przekrój uczestników/czek z ob-
szaru edukacji formalnej i nieformalnej w Niem-
czech i w Polsce

Uczenie się transformatywne:
 jest teorią przydatną szczególnie wtedy, gdy 

społeczeństwo stoi przed strukturalnymi 
zmianami zakrojonymi na szeroką skalę;

 zakłada gruntowną zmianę spojrzenia na 
siebie i na świat, która pociąga za sobą 
dalsze zmiany na poziomie zachowania i 
postawy;

 przywiązuje wagę do krytycznego, systemo-
wego i nieszablonowego myślenia, całościo-
wej nauki, odniesień do własnych przeżyć i 
emocji, życia w zgodzie z naturą i doświad-
czenia istniejących (społeczno-ekologicz-
nych) alternatywnych rozwiązań.

Wspólnie podejmiemy próbę przeanalizowania 
rzekomo niezbędnych gospodarczych i społecznych 
paradygmatów i sklasyfikowania ich jako jednej z 
wielu perspektyw znaczenia. Jednocześnie jest dla 
nas ważne ukazanie konkretnych społeczno-ekolo-
gicznych możliwości – czy to rolnictwo wspierane 
przez społeczność, kawiarnie naprawcze, zrówno-
ważona mobilność, odnawialne źródła energii czy 
formy solidarnego współżycia i gospodarowania:
zmiana jest możliwa – dzięki odwadze do dzia-
łania!   

Cele cyklu szkoleń:

 transgraniczna wymiana fachowa między oso-
bami związanymi z edukacją na zasadzie uczenia 
się partnerskiego. 

 pogłębienie wiedzy o sytuacji i perspektywach 
transformacji społeczno-ekologicznej, EZR i 
transformatywnego uczenia się w Polsce i w 
Niemczech

 nabycie kompetencji metodologicznych naby-
cie kompetencji metodologicznych w zakresie 
krytyczno emancypacyjnego EZR (np. promowa-
nie kompetencji w zakresie świadomego kształ-
towania siebie i otoczenia, umiejętności refleksji, 
własnej skuteczności)  

 umiejętność zastosowania wyuczonych metod 
w swojej pracy 

 intensywna refleksja nad metodami i podejścia-
mi (zastosowanie, adaptacja do kontekstów itp.), 
jak również  swojej roli w procesie uczenia się 
innych osób

 poznanie już praktykowanych alternatywnych 
rozwiązań i konkretnych projektów dobrych prak-
tyk w zakresie transformacji społeczno-ekologicz-
nej w Niemczech, Polsce i krajach trzecich 

Grupa docelowa: 

 nauczyciele i nauczycielki szkół ogólnokształcą-
cych i zawodowych z Polski i z Niemiec

 mutliplikatorzy i multiplikatorki w sektorze 
edukacji pozaszkolnej w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju, EZR, uczenia się transformatywne-
go, edukacji globalnej, edukacji ekologicznej itp. 
(np. z placówek oświatowych, organizacji poza-
rządowych, placówek młodzieżowych) z Niemiec 
i z Polski



Struktura szkolenia:

 Do cyklu można dołączyć w dowolnym module; 
będziemy tworzyć powiązania między tematami, 
ale można uczestniczyć w każdym module nieza-
leżnie. 

 Elementy wszystkich seminariów: wstęp teore-
tyczny, zastosowanie metod i refleksja nad nimi, 
praca w małych grupach, konsultacje koleżeń-
skie, wycieczki i spotkania z osobami, które już 
wprowadziły zmiany; 

 Struktura modułowa: 10 trzy- lub czterodnio-
wych (w tym weekend) modułów o różnej tema-
tyce wiodącej;

 Wolny wybór modułów, ale wskazany jest udział 
w co najmniej dwóch spotkaniach (w celu two-
rzenia sieci kontaktów i stosowania poznanych 
metod);

 Ramy orientacyjne: wiedza przekazywana 
podczas szkoleń opiera się na publikacji „Ramy 
orientacyjne dla obszaru edukacyjnego globalny 
rozwój w ramach EZR” wydanej w 2016 r. przez 
niemiecką Konferencję Ministrów Edukacji. 

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 okazja do przygotowania lekcji/zajęć przy wspar-
ciu innych uczestników/czek;

 możliwość tworzenia sieci kontaktów obejmują-
cej osoby z niemieckiego sektora edukacji;

 zaświadczenie o udziale w danym module (udział 
można uznać za urlop szkoleniowy).

Warunki udziału: 
 
Cenimy różnorodność i dlatego też dążymy do 
stworzenia możliwie zróżnicowanej grupy uczestni-
czek i uczestników.

Ponadto oczekujemy: 
 (przyszłej) funkcji multiplikatora/ki w edukacji 
formalnej lub pozaformalnej gotowość i

 zainteresowanie tematyką (wiedza podstawowa 
jest mile widziana, ale nie wymagana)

 gotowość ci do aktywnego udziału w semina-
riach (interaktywne metody seminaryjne, nad ich 
wdrożeniem do swojej pracy itp.) 

 gotowość ci do stosowania nabytych metod we 
własnym kontekście pracy (np. dzień tema-
tyczny, warsztaty edukacyjne, praca projektowa, 
dalszy rozwój profilu szkoły)

 zainteresowanie a transgraniczną wymianą 
wiedzy 

 znajomość języków: podstawowa znajomość 
języka angielskiego mile widziana. Znajomość 
niemieckiego nie jest wymagana; zapewniamy 
tłumaczenie.

  

 Suwerenność żywnościowa – jak wyżywić lud-
zkość w XXI wieku?

 Nauka od i z naturą – teorie pedagogiki przeżyć 
w EZR (polecany zwłaszcza dla nauczycieli/ek)

 Mentalne infrastruktury i zasoby – jak wzrost 
kształtuje nasze myśli, uczucia i działania

 Czy sprawiedliwy świat jest możliwy? – Globa-
lizacja z perspektywy postkolonialnej

 Odwaga do zmian – jak możemy wspierać 
wielką transformację na poziomie lokalnym?

Tematy modułów:  
(zastrzega się możliwość zmian)

 Od wiedzy do działania – wprowadzenie do 
transformatywnego uczenia się 

 Co wzrasta wraz ze wzrostem gospodarczym? –  
Postawy krytyki wzrostu (polecany zwłaszcza 
dla nauczycieli/ek) 

 Czy wzrost nas uszczęśliwia? – Dobrobyt poza 
pracą, konsumpcją i konkurencją

 Nieograniczony wzrost na ograniczonej plane-
cie? Ekologiczne granice ziemi

Szczegóły w osobnych ogłosze-

niach o naborze na dany moduł



Informacje praktyczne:  

Inicjator i koordynator projektu:

Förderer:

Zapisy: 
każdy moduł będzie ogłaszany poje-
dynczo na 
www.kreisau.de tam też można 
się zgłosić wypełniając formularz. 
Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu 
e-maila z potwierdzeniem.

Zaciekawiliśmy cię?
Chętnie poinformujemy o nowych 
terminach modułów i rozwoju cyk-
lu. Wystarczy napisać na kremer@
kreisau.de. 

Kontakt: 
Elisabeth Kremer

Specjalistka ds.
programowych w dziale
transformacja społecznoeko-
logiczna

kremer@kreisau.de 
Tel.: +49 (0)30 / 53 89 38 63 94

Miejsca
seminariów: 
    Krzyżowa (ok. 60 km od 

Wrocławia)

 Trebnitz (Niemcy - ok. 70 
km od Berlina)

    oraz miejsca transformacji 
społeczno-ekologicznej w 
Polsce i w Niemczech

    

Partnerzy i referenci:

 Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europe-
jskiego (Krzyżowa)

 Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukac-
ji i Spotkań (Trebnitz/Müncheberg)

 Konzeptwerk Neue Ökonomie (Leizpig)
 Fairbindung e.V. (Berlin)
 Fundacja EkoRozwoju (Wrocław)
 Instytut Globalnej Odpowiedzialności (Warszawa)
 Kolektyw Trenerski Lepiej (Warszawa)

Koszty: 
Za każdy uczestnicy/czki wnoszą opłatę pokrywa-
jącą koszty programowe, noclegu i wyżywienia. 
Ta opiera się na zasadzie solidarności:

 opłata standardowa – 150 zł/moduł
 opłata solidarnościowa (wsparcie uczestników 
z mniejszymi możliwościami finansowymi) – 
200 zł/moduł

 opłata ulgowa (dla uczestników z mniejszymi 
możliwościami finansowymi lub w przypadku 
udziału kilku osób z jednej instytucji; wyłącznie 
po uzgodnieniu z kierowniczką projektu) – 

 100 zł/moduł
Uczestnicy/czki sami pokrywają koszty dojazdu.


