
Do dzieła! 
Jak tworzyć 

zrównoważone 
ekologicznie 

miejsca 
edukacji?

Co: 
Sympozjum 
polsko-niemieckie

Dla kogo:  
 trenerzy/ki, edukatorzy/ki  
i koordynatorzy/ki 
edukacyjni/e 

 przedstawiciele ośrodków 
edukacyjnych

 przedstawiciele federacji
… z Polski i z Niemiec

Gdzie: 
Krzyżowa obok 
Świdnicy, ok. 60 km 
od Wrocławia 

Kiedy: 
4-5 listopada   
2019 r.
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Rejestracja 
do 
15.10.2019



Zrównoważony rozwój jest uwzględniany 
w coraz większej liczbie szkoleń i semi-
nariów - jednak często zdarza się to w 
oderwaniu od rzeczywistego środowiska 
uczenia się. Jak możemy oczekiwać, że 
uczestnicy przyjmą ekologiczny, niskoe-
misyjny, zrównoważony styl życia, jeśli po 
wyjściu z sali seminaryjnej doświadczą 
zupełnie innej rzeczywistości?

To polsko-niemieckie sympozjum ma 
na celu zainicjowanie owocnej wymiany 
pomiędzy tymi, którzy pracują w obszarze 
edukacyjnym, a tymi, którzy zapewniają 
środowisko do nauki. Wspólnie przedys-
kutujemy i doświadczymy, w jaki sposób 
możemy stworzyć zrównoważone środo-
wisko edukacji: 

 Jak sprawić, aby ośrodki edukacyjne 
były bardziej przyjazne dla środowiska i 
zrównoważone (np. w zakresie wyżywie-
nia, wyposażenia technicznego, zakwa-
terowania)? 

 Jak zapewnić autentyczność i spójność 
projektu szkoleniowego (np. w materi-
ałach edukacyjnych, postawie trenerów, 
podróżach)? 

 Jak współpraca lokalna i/lub regionalna 
może wspierać ten proces?

Jednym słowem: jak możemy praktycznie 
wdrożyć to, o czym rozmawiamy?

W czasie sympozjum poszukamy wspólnie 
odpowiedzi na te pytania poprzez: przykła-
dy dobrych praktyk, możliwości tworzenia 
międzynarodowych kontaktów, warsztaty 
tematyczne wynikające z zainteresowania 
uczestników.

Wstępny program:  
(z zastrzeżeniem zmian)

Poniedziałek, 4 listopada:

12:00 Rejestracja i przygotowanie stoiska informacyjnego 

12:30 Obiad

13:30  Powitanie
 Zapoznanie się z tematami i uczestnikami 

14:00 Wprowadzenie: “walk the talk” w miejscu edukacji  
ekologicznej – jak być wiarygodnym? 

 Wnioski z projektów “Odwaga do zmian, odwaga do 
działania” oraz “Ku zrównoważonemu rozwojowi w 
teorii i praktyce”  .

 Elisabeth Kremer i Anna Dańkowska 

14:30 Dzielimy się doświadczeniami – wskazówki prakty-
ków edukacji ekologicznej

  W kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju w 
prowadzeniu wiejskiego centrum edukacyjnego  
Umweltzentrum Drei Eichen, Buckow (Brandenbur-
gia, Niemcy) 

 Dr. Charlotte Bergmann

  Profesjonalne doradztwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

 Fundacja Aeris Futuro, Kraków 
 Joanna Mieszkowicz

  Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w międ-
zynarodowym centrum edukacyjnym na granicy 
polsko-niemieckiej

 Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, 
Ostritz (Saksonia, Niemcy) 

 Georg Salditt

15:30  Przerwa kawowa   
  Możliwość odwiedzenia stoiska informacyjnego  

16:00 Warsztaty (dwie tury facylitowanych grup roboczych)  
 Ruszajmy naprzód: wyzwania i potencjał zwiększonego 

zrównoważenia ekologicznego w edukacji.  
 Tematy sugerowane przez organizatorów i uczestników.   
 Szczegóły zostaną ogłoszone na jakiś czas przed wyda- 

rzeniem.   
 18:30  Podsumowanie I planowanie 
 Zebranie wniosków z sesji oraz potrzeb na drugi dzień 

spotkania   

19:00 Kolacja     

od 
20:00 Nieformalna wymiana oraz możliwości networkingu  
 Opcjonalnie:  zajęcia praktyczne   
   

Wtorek, 5 listopada:

09:30 Zrównoważony rozwój w Krzyżowej  
 Oprowadzenie po międzynarodowym domu spotkań  
 Anna Dańkowska

10:30 Przerwa kawowa 

11:00   Open Space 
 Wymiana doświadczeń - forma I tematy zaproponowa-

ne przez uczestników   

12:30  Podsumowanie sympozjum  

13:00  Obiad  



Dla kogo? 

 trenerzy/ki, edukatorzy/ki i koordynatorzy/ki edukacyjni 
pracujący z grupami w ośrodkach edukacyjnych lub innych 
placówkach kształcenia nieformalnego

 przedstawiciele/ki ośrodków edukacyjnych i spotkań w 
Polsce i w Niemczech, zainteresowani/e uczynieniem swoje-
go ośrodka ( jeszcze bardziej) zrównoważonym

 przedstawiciele/ki federacji i sieci ośrodków spotkań/ośro-
dków edukacyjnych

Informacje praktyczne:

Podczas wydarzenia będzie tłumaczenie między językami 
polskim i niemieckim. Wszystkim uczestnikom zapewnione 
zostanie zakwaterowanie i wyżywienie. Udział w sympozjum 
jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają tylko koszty podróży. 

Rejestracja oraz bliższe informacje:

Formularz rejestracyjny dostępny do 15.10.2019 pod linkiem:
https://bit.ly/2khapvu (potwierdzenie rejestracji poprzez maila 
od organizatorek wydarzenia)

Informacji o wydarzeniu można również szukać na stronach 
internetowych organizatorów: www.krzyzowa.org.pl oraz www.
kreisau.de . Informacji udzielają również koordynatorki projek-
tu:

 Anna Dańkowska  –  anna.dankowska@krzyzowa.org.pl    
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego  
(Krzyżowa, PL)

 Elisabeth Kremer  –  kremer@kreisau.de
 Kreisau-Initiative e.V. (Berlin, DE)

Projekt dofinansowali:

Oferta dodatkowa: grant na współpracę:

Jesteś zainteresowana/y głębszą wymianą z innym aktorem 
edukacyjnym, który również wspiera zrównoważony rozwój? 
Czy chciał/a/byś osobiście odwiedzić miejsce pracy drugiej 
osoby, aby pogłębić tę wymianę i poprawić wyniki obu part-
nerów w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Promujemy taką współpracę pomiędzy polską i niemiecką 
placówką oświatową i/lub aktorem edukacyjnym, zapewniając 
co najmniej jedno stypendium na współpracę. Wynosić ono 
będzie co najmniej 300 EUR i zostanie przyznane parze uczest-
ników sympozjum, która przedstawi krótki pomysł na wspólny 
projekt. 
Grant ten pokryje koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia 
oraz koszty programu w przypadku wzajemnych wizyt trwa-
jących po 2-3 dni.

Szczegóły zostaną ogłoszone podczas sympozjum, a w razie 
zainteresowania zostaną przesłane drogą elektroniczną. 

Sympozjum odbywa się w ramach projektu "Odwaga do zmian, Odwa-
ga do działania" oraz „Ku zrównoważonemu rozwojowi w edukacji i 
praktyce”. Sympozjum jest koordynowane przez Kreisau Initiative e.V. 
oraz Fundację Krzyżowa i otrzymuje wsparcie finansowe od Federalnej 
Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska, Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży oraz Fundacji Freyi von Moltke. Został również 
wysłany wniosek o wsparcie finansowe do Fundacji Heinricha Bölla w 
Warszawie. (12.09.2019)

https://bit.ly/2khapvu

