
Do dzieła! 
Jak tworzyć 

zrównoważone 
ekologicznie 

miejsca 
edukacji?

SAVE 
THE 
DATE !

Co: 
Sympozjum 
polsko-niemieckie

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

 przedstawiciele ośrodków 
edukacyjnych i sieci

… z Polski i z Niemiec

Gdzie: 
Krzyżowa k/
Świdnicy, ok. 60 km 
od Wrocławia 

Kiedy: 
4-5 listopada   
2019 r.

St
an

d:
 2

6.
07

.2
01

9



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, nisko-
emisyjny, 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 środowi-
sko dla edukacji: jak sprawić, aby ośrodki 
edukacyjne były bardziej przyjazne dla 
środowiska i zrównoważone ekologicznie 
(np. w zakresie wyżywienia, wyposażenia 
technicznego, zakwaterowania)? Jak za-
pewnić autentyczność i spójność projektu 
szkoleniowego (np. w materiałach eduka-
cyjnych, postawie trenerów, podróżach)? 
Jednym słowem: jak możemy praktycznie 
wdrożyć to, o czym rozmawiamy?

Program:

Program rozpocznie się w poniedziałek, 4 listopada, wspólnym
obiadem (12:00), a zakończy we wtorek, 5 listopada, po obiedzie 
(13:00). W programie są następujące elementy: 

 Prezentacje dobrych praktyk z inicjatyw z Niemiec i Polski
 Studium przypadku działań na rzecz zrównoważonego rozwo-

ju międzynarodowego centrum szkoleniowego w Krzyżowej 
(w tym zwiedzanie z przewodnikiem) 

 Warsztaty w małych grupach w celu wymiany doświadczeń i 
rozwoju (współpracy) pomysłów

 Możliwości tworzenia sieci kontaktów 

Jesteś zainteresowany /a dzieleniem się odpowiednimi doświad-
czeniami z własnej praktyki? - Gorąco zapraszamy do współ-
kształtowania wydarzenia. Skontaktuj się z nami, a my postara-
my się zintegrować Twoje doświadczenia! 

Dla kogo? 

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

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

 przedstawiciele/ki federacji i sieci ośrodków spotkań/ośrod-
ków edukacyjnych 

Informacje praktyczne i kontakt: 

Sympozjum będzie prowadzone w j. polskim oraz j. niemieckim. 
Podczas projektu zapewnione zostanie tłumaczenie na oba języ-
ki. Wszystkim uczestni(cz)kom  zapewnione zostanie zakwatero-
wanie i wyżywienie. Wydarzenie jest bezpłatne, uczestnicy/czki 
pokrywają tylko koszty podróży. Rejestracja online rozpocznie 
się wkrótce!   

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projek-
tu www.kreisau.de i skontaktować się z koordynatorkami:

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

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

 Ressourcen – Wie achstum uns Denke Hande
Dofinansowanie projektu: 

au, PL, ca. 60 km von Breslau) Sympozjum odbywa się w ramach projektu "Odwaga do zmian, Odwaga do
działania" oraz „Ku zrównoważonemu rozwojowi w edukacji i praktyce”. Sympo-
zjum jest koordynowane przez Kreisau Initiative e.V. oraz Fundację „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego i otrzymuje wsparcie finansowe od Federalnej 
Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska, Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży oraz Fundacji Freyi von Moltke. Pozostała część finansowania została
zawnioskowana w Fundacji Heinricha Bölla. (Stan na 16.07.2019)


