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

Co:

Dla kogo:

Kiedy:

Polsko-niemieckie
szkolenie
metodologiczne
dla edukatorek i
edukatorów

trenerów i trenerek
oraz edukatorów i
edukatorek kształcenia
pozaformalnego
nauczycieli i nauczycielek
szkół podstawowych i
średnich
… z Polski i z Niemiec

21-24 marca
2019 r.

Gdzie:
Trebnitz/
Müncheberg, ok. 60
km od Berlina

Kluczowe elementy szkolenia:

Czy wzrost gospodarczy wywiązuje się ze
swoich obietnic?
Co pomijamy stawiając dobrobyt na równi ze
wzrostem?
Jakie mogą być inne wizje gospodarki i
współżycia społecznego?
Badania przeprowadzane od lat 70. XX wieku
ukazują, że dalszy wzrost gospodarczy nie
wpływa na podniesienie jakości życia w krajach
Globalnej Północy. Coraz istotniejsze stają się
natomiast takie czynniki jak równość, czas wolny
czy równouprawnienie płci. Jednakże gospodarka
ukierunkowana na przyspieszenie i wzrost produktu
krajowego brutto pomija te aspekty. Ukrywa, że
jej funkcjonowanie opiera się na wyzysku taniej
siły roboczej i środowiska naturalnego oraz na
nieodpłatnej pracy opiekuńczej wykonywanej w
dalszym ciągu głównie przez kobiety. Skąd się
bierze ukierunkowanie kapitalizmu na konsumpcję
i konkurencję? Czym jest praca i jak ją można na
nowo zdefiniować? Tymi zagadnieniami zajmiemy
się na szkoleniu, podczas którego przedstawimy i
wypróbujemy metody pochodzące z m.in. publikacji
„Endlich Wachstum”/„Beyond Growth”. Uczestnicy i
uczestniczki będą mieli okazję do przeprowadzenia
poszczególnych ćwiczeń oraz zastanowienia się nad
możliwościami stosowania ich na różnych zajęciach
edukacyjnych. Ponadto podpowiemy, jak unikać
pułapek.

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: podstawowa znajomość angielskiego
mile widziana, ale zapewniamy tłumaczenie na
główne języki spotkania – polski i niemiecki.
Zapisy: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na www.kreisau.de do dnia
08.03.2019 r. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu 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:

Czy to szkolenie jest dla mnie?

Szkolenie jest dla ciebie, jeśli chcesz:
poszerzyć wiedzę na temat postwzrostu,
dobrobytu, sprawiedliwości społecznej
oraz alternatywnej perspektywy na pracę i
konsumpcję;
poznać nowe metody i teorie z zakresu EZR,
uczenia się transformatywnego i postwzrostu,
oraz zaadaptować je na potrzeby własnej pracy
(np. do przeprowadzenia lekcji);
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.

Następne szkolenie – maj 2019 r.:

Suwerenność żywnościowa - Jak możemy się
(wy)żywić w XXI wieku?
(Szczegóły wkrótce na stronie internetowej.)

