
“Suwerenność 
żywnościowa 
– 
Jak (wy)żywić 
ludzkość w XXI 
wieku?”

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: 
Zethau/Mulda,
 ok. 60 km od 
Drezna (Niemcy)

Kiedy: 
16–19 maja  
2019 r.
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Kluczowe elementy szkolenia: 

 Dlaczego głód jest nadal problemem 
globalnym pomimo rosnącej ilości 
produkowanej żywności?

 Jaka jest przyszłość rolnictwa w świecie bez 
ropy naftowej? 

 Jak możemy współdecydować o tym, co jemy i 
jak nasza żywność jest produkowana?

    
Jedzenie jest jedną z najbardziej podstawowych, 
kluczowych potrzeb każdej żywej istoty. Jednak od 
dziesięcioleci jego produkcja jest coraz bardziej 
kierowana zyskami i wydajnością technologiczną, 
z całkowitym lekceważeniem środowiska i potrzeb 
ludzi na obu końcach łańcucha produkcyjnego. 
Liczba rolników gwałtownie spada, rolnictwo stało 
się zależne od produktów petrochemicznych, a 
rosnące łańcuchy dostaw oddzieliły producentów 
od konsumentów. Mając dość tej rzeczywistości, 
wiele grup na całym świecie eksperymentuje z 
alternatywnymi podejściami.  

Podczas warsztatów zbadamy problemy 
współczesnego rolnictwa i propozycje 
reformatorskie, takie jak ruch suwerenności 
żywnościowej, agroekologia chłopska, 
permakultura, ogrodnictwo miejskie i inicjatywa 
„Polityka żywnościowa ludzi”.
Szkolenie koncentruje się na eksperymentowaniu 
z interaktywnymi, partycypacyjnymi metodami i 
refleksji nad najlepszymi praktykami edukacyjnymi 
w pracy z tematami związanymi z żywnością w 
kontekście edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Częścią programu jest również wizyta 
studyjna w lokalnym gospodarstwie rolnym.

Czy to szkolenie jest dla mnie?

Szkolenie jest dla ciebie, jeśli chcesz:
 poznać nowe metody i teorie z zakresu EZR 
(Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju), 
uczenia się transformatywnego i postwzrostu, 
oraz zaadaptować je na potrzeby własnej pracy 
(np. do przeprowadzenia zajęć);

 poszerzyć wiedzę na temat zrównoważonego 
rolnictwa, suwerenności żywnościowej i 
globalnych dostaw żywności;

 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 pozaformalnej;

 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 języki 
polski i niemiecki.

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

 05.05.2019 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:

Zapowiedź: 1–5 czerwca 2019 r.

Nauka od i przez przyrodę – Teorie 
pedagogiki przeżyć w EZR
(Szczegóły wkrótce na stronie internetowej.)

https://www.kreisau.de/index.php?id=219

