
“Nauka od i 
przez przyrodę 
– teorie 
pedagogiki 
przeżyć w EZR”

Co:
Polsko-niemieckie 
szkolenie 
metodologiczne 
dla edukatorek i 
edukatorów

Dla kogo:  
 trenerów i trenerek 
oraz edukatorów i 
edukatorek kształcenia 
pozaformalnego

 nauczycieli i nauczycielek 
szkół podstawowych i 
średnich

… z Polski i z Niemiec

Gdzie: 

Krzyżowa, 
ok. 60 km od 
Wrocławia 
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Kluczowe elementy szkolenia: 

 W jaki sposób można wykorzystać metody 
z pedagogiki przeżyć do promowania 
zrównoważonego rozwoju?

 Jak bezpośredni kontakt z naturą może stać się 
doświadczeniem edukacyjnym?

 W jaki sposób połączyć uczenie się o naturze i 
środowisku z ludzką naturą w nas?

    
Podczas tego szkolenia metodologicznego 
będziemy przebywać na świeżym powietrzu – aby 
bezpośrednio doświadczyć naszego otoczenia, 
jak i ludzkiej natury w nas oraz społeczeństwa 
wokół nas. Wykorzystamy różne zmysły, by być 
bliżej okolicznych drzew, łąk i zwierząt. Oprócz 
tego zbadamy, jak żyją organizmy i jak działają 
ekosystemy. Wyjście na dwór oznacza również to, że 
być może trzeba będzie przekroczyć własne granice 
i przemyśleć własne reakcje. W ten sposób zgłębimy 
zarówno połączenia między ekosystemami, jak i 
stosunki między człowiekiem a przyrodą. Ponadto 
przyroda będzie punktem wyjściowym dyskusji 
na temat indywidualnych i społecznych wartości 
prowadzących do (nie)zrównoważonych działań.

Będziemy wypróbowywać i rozważać wielorakie 
metody – niektóre przypuszczalnie nowe, inne 
wprawdzie znane, ale spojrzymy na nie pod innym 
kątem. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję 
do samodzielnego przeprowadzania ćwiczeń, dzięki 
czemu będą mogli przygotować się do włączenia 
elementów pedagogiki przeżyć do pracy nad 
tematem zrównoważonego rozwoju z różnymi 
grupami docelowymi.

Czy to szkolenie jest dla mnie?

Szkolenie jest dla ciebie, jeśli chcesz:
 dowiedzieć się, jak wykorzystywać pedagogikę 
przeżyć i przygody podczas zajęć z zakresu EZR, 
uczenia się transformatywnego i postwzrostu;

 poznać i poddać refleksji nowe metody oraz ew. 
zaadaptować je na potrzeby swojej pracy (np. do 
przeprowadzenia lekcji czy działań społecznych);

 poszerzyć wiedzę na temat pedagogiki przeżyć 
i przygody (np. ekologia, edukacja społeczna, 
kreatywność);

 zastanowić się nad swoją rolą edukatora bądź 
edukatorki oraz osoby towarzyszącej w procesie 
nauki;

 uczestniczyć w owocnej wymianie doświadczeń 
z koleżankami i kolegami pracującymi w edukacji 
formalnej i nieformalnej;

 stać się częścią rosnącej polsko-niemieckiej sieci 
edukatorów i edukatorek.

Kwestie organizacyjne: 

 Koszt: Opłata za udział opiera się na zasadzie 
solidarności i waha się między 100 a 200 PLN 
dla uczestniczek i uczestników z Polski (koszty 
programowe, noclegu oraz wyżywienia).

 Język: Główny język spotkania to angielski. W 
razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język 
polski lub niemiecki.

 Zapisy: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na www.kreisau.de do dnia 

 19.05.2019 r. Zgłoszenie jest ważne po otrzyma-
niu potwierdzenia e-mailem.

   
Dalsze informacje:

Szkolenie jest częścią modułowego cyklu szkoleń 
„Odwaga do zmian, odwaga do działania” 
obejmującego 10 tematycznych spotkań. 
Zapraszamy do udziału w dowolnej liczbie 
modułów rozłożonych na lata 2018–2020; dzięki 
temu będzie można otrzymać wsparcie w realizacji 
ewentualnych działań zainspirowanych udziałem w 
szkoleniu. 

Szczegółowe informacje na temat „Odwagi do 
zmian, odwagi do działania” można znaleźć na 
www.kreisau.de

Kontakt: Elisabeth Kremer – kremer@kreisau.de

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu:

Następne szkolenie: 7-11 września 2019 r.

Mentalna infrastruktura i mentalne zasoby – 
jak wzrost kształtuje nasze myśli, uczucia i 
działania 
(w Krzyżowej, ok. 60 km od Wrocławia)


