
  
TREŚĆ 

 
 MIEJSCE SZKOLENIA  

 
  

W czasie, gdy zasoby są bardzo ograniczone, a w 
stosunku do placówek edukacji ekologicznej z 
różnych powodów i kierunków stawiane są 
wymagania i zgłaszane roszczenia, szczególnie 
ważne jest określenie własnej pozycji. 
Podczas seminarium „Od reakcji do działania -  
rozwój misji i strategii dla placówek edukacji 
ekologicznej i osób wykonujących wolny zawód“ 
zarówno placówkom edukacji ekologicznej jak i 
„samodzielnie walczącym” na obszarze edukacji 
ekologicznej zaprezentowane zostaną metody i 
sposoby postępowania przy tworzeniu misji jako 
możliwości na wyrażenie siebie. Na tej podstawie 
opracowane mogą zostać efektywne strategie z 
uzasadnionymi głównymi celami działań 
średnioterminowych. Ma to szczególne znaczenie 
przy wykorzystywaniu dostępnych zasobów 
materialnych, finansowych i ludzkich. Dzięki temu 
możliwe jest też tworzenie jasnego przesłania dla 
podmiotów wspierających, jak i dla grup 
docelowych. 
Seminarium przeprowadzone zostanie na bazie 
opracowanego w Saksonii Systemu Zarządzania 
Jakością Edukacji Ekologicznej, który w ramach 
tego projektu  zaprezentowany zostanie w 
poszczególnych modułach szkoleniowych - jako 
wzór dla działań edukacyjnych.    
 
Referenci:  
Joachim Rottluff   
Doradztwo dla przedsiębiorstw i treningi w 
zakresie systemów zarządzania, audytor EFQM, 
działania kwalifikacyjne, konsultant grup 
Karin Roscher  
Wykładowca w zakresie edukacji ekologicznej, 
doradztwo i organizacja; pracuje w warsztatach  
SYLVATICON w ogrodzie leśno-botanicznym w 
Tharandt, od roku 2005 wykonuje wolny zawód – 
edukator ekologiczny  

 Schronisko młodzie żowe Görlitz "Altstadt"  
Peterstraße 15 
02826 Görlitz (Niemcy) 
http://www.jugendherberge-
sachsen.de/jugendherbergen/jh-goerlitz/portrait/ 
 
DOJAZD 

 
Samochodem: Autostradą A4 do zjazdu na Görlitz, 
następnie drogą B6 w kierunku Görlitz do Laubaner 
Straße/B99, B99 do ronda Brautwiesenplatz, następnie 
kierować się zgodnie z oznakowaniem schroniska. 
Poci ągiem: do stacji Görlitz, pieszo z dworca głównego ok. 
25 minut, tramwajem linia 2 - kierunek  Wiesengrund oraz 
linia 3 – kierunek Marktkauf do przystanku Jägerkaserne (4 
przystanek od dworca głównego). 
Możemy poinformowa ć o tworz ących si ę grupach 
wyjazdowych. 
 
ZGŁOSZENIA Z DOLNEGO ŚLĄSKA  

 
E-mail na adres: 

tsee@pogranicze-csb.home.pl 
 
INFORMACJE DLA OSÓB Z DOLNEGO 
ŚLĄSKA 

 
Magdalena Guła 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum 
Samorz ądu Terytorialnego „POGRANICZE” 
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań 
Tel. / faks 75 721 50 77 
e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl 
www.pogranicze-csb.home.pl 
 
Wskazówka 

 
Prosimy wszystkich uczestników o przywiezienie ze 
sobą misji  Państwa instytucji / organizacji (jeżeli jest 
dostępna) i przeglądu ofert edukacyjnych.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zarządzanie dla edukatorów 
ekologicznych 

 
 

Od reakcji do działania 

Rozwój misji i strategii dla 
placówek edukacji ekologicznej  

i osób wykonujących wolny 
zawód 

 
 
 

16 - 17 września 2013 – Görlitz (Niemcy) 
 

Poniedziałek  - wtorek 
 

 
 

   
 

     



WIĄŻĄCE ZGŁOSZENIE 
UCZESTNICTWA 

 PROGRAM,  1 dzień 

 

 PROGRAM,  2 dzień 

 
na  polsko-niemieckie szkolenie „ Od reakcji do 
działania”, organizowane przez  Saksońską 
Fundację Krajową Przyroda i Środowisko  - LaNU 
(Drezno) we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu 
Terytorialnego „Pogranicze” (Lubań) w ramach 
projektu „Nowe Drogi dla Edukacji Ekologicznej w 
Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt ramowy 
Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej“. 
 
Termin zgłosze ń do 02.09.2013. Później zgłoszenia 
przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. 

 
 

Nazwisko, Imię 
 
  
   

 
Organizacja / Instytucja /  Osoba prywatna 
   
   

 
Adres 
     
 

 
Kod, Miejscowość 
 
 
    

  
Wykonywany zawód 
 
  
   

 
Telefon/Fax 
  
  
  

 
E-Mail 
 
     

 
Wyżywienie Prosimy określić: TRADYCYJNE lub WEGETARIAŃSKIE.  
 
 
 

 
Podpis  

  Poniedziałek ,  16.09.2013 
 

9.00 Kawa na powitanie 
 

9:30 Rozpocz ęcie -  Powitanie  
 Katrin Weiner 
 Saksońska Fundacja Krajowa Przyroda  
             i Środowisko 

9:35 Na miejsca – gotowi – start!  
 Wspólnie startować – widzieć cele 

11.00 Praca edukacyjna powiedzie si ę, jeżeli … 
Przykłady praktyczne 

12:30 Obiad 

13:30 Analiza procesu jako droga do koncepcji 
edukacyjnej  

 Działania praktyczne – przemyślenia - 
uogólnienia 

15:30 Przerwa kawowa 

16:00 Misja i strategia dla palcówek edukacji 
ekologicznej i osób wykonuj ących wolny 
zawód:  

 Wyprowadzenie głównych punktów przy 
wykorzystaniu uproszczonej analizy SWOT 
(Część1, przyglądanie się otoczeniu) 

18:30 Kolacja 

21:00 Zakończenie pierwszego dnia 
 

WARUNKI UDZIAŁU
 

• Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.  
• O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
• Zgłoszenie zobowiązuje do udziału. 
• Dla wszystkich uczestników zostaną zarezerwowane 

miejsca noclegowe z  16  na  17 września  w 
pokojach 2-osobowych. Za nocleg i wyżywienie 
uczestnicy nie ponoszą opłat.  Prosimy o podanie w 
zgłoszeniu informacji nt. rodzaju zamawianego 
wyżywienia.  

• Spotkanie prowadzone będzie w języku niemieckim  
z tłumaczeniem symultanicznym  na język polski. 

 
 

Wtorek, 17.09.2013 
 

8.30 Dzień dobry! 

8.45 Misja i strategia dla palcówek edukacji 
ekologicznej i osób wykonuj ących wolny 
zawód:  

 Opracowanie głównych założeń przy  
              wykorzystaniu uproszczonej analizy SWOT  
              (Część 2, diagnoza organizacji) 
 
10:15 Niewielkie zasoby? Ograniczone warunki  
              działania?  
 Formułowanie głównych punktów pracy, z  
             uwzględnieniem celów 
  
12:00 Obiad 
 
13:00 World-Cafe jako metoda tworzenia  
             koncepcji edukacyjnej 
  
15.15 Przerwa kawowa 
 
15.30 Docieramy do celu  

 Co osiągnęliśmy – co będziemy robić w    
 przyszłości, co zabierzemy ze sobą – co  
 zostawimy? 

16:45 Zakończenie szkolenia 
 

 

Wskazówka                  
 

Szkolenie jest elementem projektu „Nowe Drogi dla 
Edukacji Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym 
Śląsku“ – projekt ramowy Trójnarodowej Sieci 
Edukacji Ekologicznej“. Dofinansowane jest przez 
Unię Europejską ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Saksonia – Polska 2007 – 2013. 
Szkolenie skierowane jest wyłącznie do edukatorów 
ekologicznych, w  tym nauczycieli, z Saksonii i z 
Dolnego Śląska (w szczególno ści powiaty: 
bolesławiecki, luba ński, lwówecki, zgorzelecki, 
jeleniogórski i miasto na prawach powiatu Jelenia 
Góra).  

      

 


