INSPIRATORIUM
szkolenie z edukacji globalnej dla trenerów/ek antysmogowych
Termin: 1-4 października 2017
Miejsce: Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
ul. Niedziałkowskiego 6 (SCOPiES), Słupsk
Wraz z Urzędem Miasta Słupsk zapraszamy do udziału w INSPIRATORIUM poświęconemu tematyce zanieczyszczenia powietrza,
zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz edukacji globalnej. Jeśli prowadzisz zajęcia edukacyjne w tej tematyce oraz
jesteś pracownikiem/czką lub wolontariuszem/ką organizacji pozarządowych, to INSPIRATORIUM może być dla Ciebie świetną
okazją do pogłębienia wiedzy i doświadczenia trenerskiego.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Słupsk Pana Roberta Biedronia
Celem seminarium jest:
-

pogłębienie wiedzy na temat zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza w kontekście globalnych zależności
oraz sytuacji mieszkańców/ek krajów globalnej Północy i Południa;
poznanie lokalnych działań realizujących koncepcję zrównoważonego rozwoju na przykładzie miasta Słupsk;
zapoznanie się z założeniami i metodami pracy trenera edukacji globalnej;
przygotowanie się do przeprowadzenia samodzielnych warsztatów z uczniami/ennicami oraz organizacji
wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017(TEG);
nawiązanie długofalowej współpracy trenerskiej z zespołem Fundacji Otwarty Plan.

Do udziału zapraszamy osoby z terenu województwa małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego (z miast o liczbie
mieszkańców poniżej 500 tys.). Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie i zakwaterowanie. Warunkiem
uczestnictwa w szkoleniu jest zobowiązanie do:
- przeprowadzenia za wynagrodzeniem 3 warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach z terenu Twojego
województwa (preferowane są małe miasta i miasteczka) w miesiącach październik-listopad
- organizacji z nauczycielami/kami ze szkół objętych warsztatami jednego wydarzenia, poświęconego tematyce
zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu w ramach TEG 2017 w listopadzie.
Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmujemy do dnia 22 września 2017 poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
znajdujący się pod linkiem: http://bit.ly/2gJcY3B

W przypadku dużego zainteresowania, zastrzegamy sobie prawo wyboru najciekawszych zgłoszeń.

Kontakt:
Emilia Ślimko emilia@otwartyplan.org
Magdalena Klarenbach klara@otwartyplan.org
otwartyplan.org
fundacja@otwartyplan.org

Skąd pomysł na INSPIRATORIUM?
Jak podkreśla Europejska Agencja Środowiska (EEA) zanieczyszczenia powietrza to problem globalny. Jednak w
obecnym dyskursie w Polsce, na temat zanieczyszczenia powietrza, można zauważyć brak odniesień do globalnych
aspektów tego zjawiska, jakim są zmiany klimatu. Media oraz inne zaangażowane podmioty skupiają się głównie na
lokalnej/krajowej sytuacji, podkreślając skutki zdrowotne zapylenia powietrza oraz konieczność wymiany starych
systemów ogrzewania. Rzadko wspomina się w tym kontekście o emisjach gazów cieplarnianych, pochodzących z
miast, które według szacunków odpowiadają za większość światowych emisji. Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie
jednym z największych wyzwań ekologiczno-społecznych w Polsce, a zmiany klimatu w coraz większej liczbie miejsc na
świecie, dlatego też, jeśli chcemy tym problemom skutecznie przeciwdziałać, niezbędnym okazuje się wzrost
zaangażowania zwykłych obywateli. Pracując nad tymi tematami od kilku lat, jako zespół Fundacji Otwarty Plan,
dostrzegamy konieczność realizowania takiego programu edukacyjnego, w którym problem zanieczyszczenia
powietrza, jego skutki i możliwe sposoby przeciwdziałania, są rozpatrywane w szerokim kontekście zmian klimatu,
zrównoważonego rozwoju miast oraz aktywności obywatelskiej. Ważne jest dla nas ukazywanie tej tematyki również w
ujęciu edukacji globalnej, tj. zależności między różnymi częściami świata, sytuacji życia mieszkańców krajów
globalnego Południa oraz podkreślenia naszego indywidualnego wpływu na poprawę jakości życia innych ludzi i
odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy.

Program
INSPIRATORIUM - szkolenie z edukacji globalnej
dla trenerów/ek antysmogowych
Termin: 1-4 października 2017
Miejsce: Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
ul. Niedziałkowskiego 6 (SCOPiES), Słupsk

Dzień 1

Niedziela, 1 października 2017

Przyjazd uczestników/czek do Słupska i zakwaterowanie w SOSiR ul. Madalińskiego 1
Godzina?

Co?

19.00 - 20.00

Kolacja

20.00 - 21.30

Spotkanie wprowadzające i integracyjne, SOSiR ul. Madalińskiego 1

Dzień 2

Poniedziałek, 2 października 2017

Wizyty studyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej Wodociągi Słupsk i Urzędzie Miasta Słupsk
Moderacja: Dariusz Szwed, Zielony Instytut
7.45 - 8.30

Śniadanie

9.00-11.00

Wizyta studyjna w Centrum Edukacji Ekologicznej Wodociągi Słupsk.
Miejsce: Wodociągi Słupsk, ul. Orzeszkowej 1.
Zobaczymy, jak w zrównoważony sposób można zarządzać zasobami i odpadami w skali miasta w
zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu odpadów organicznych, alternatywnych źródeł energii
(w tym produkcji biogazu i biomasy ze ścieków).

12.00 - 14.30

Spotkanie z urzędnikami/czkami Urzędu Miasta Słupsk pt. Jak lokalnie wdrażamy Cele
Zrównoważonego Rozwoju w mieście?
Miejsce: Urząd Miasta Słupsk, pl. Zwycięstwa 3
Spotkamy się z urzędnikami/czkami pracującymi nad wdrażaniem zrównoważonych rozwiązań. Poznamy
Strategię Rozwoju Miasta Słupsk na lata 2017-2022, w tym szczególnie programów: zwalczania ubóstwa
energetycznego, demokracji wodnej, efektywności energetycznej i partycypacji społecznej. Jako
uczestnicy/czki weźmiemy udział w konferencji prasowej Urzędu Miasta.

14.30 - 15.30

Przerwa obiadowa

15.45 - 18.00

Wykład i dyskusja: Od smogu do zmian klimatu. Lokalne rozwiązania odpowiedzią na
globalne wyzwania; prowadzenie: Dariusz Szwed, Zielony Instytut
Miejsce: SCOPiES, ul. Niedziałkowskiego 6
Odniesiemy problem zanieczyszczenia powietrza do zjawiska zmian klimatu. Wraz z ekspertem ds.
odnawialnych źródeł energii i demokracji energetycznej zastanowimy się, jaki model energetyczny oraz
jaka edukacja jest potrzebna, aby im przeciwdziałać.

Dzień 3, Wtorek, 3 października 2017
Blok warsztatowo-wykładowy pt Zmiany klimatu, zrównoważony rozwój i demokracja deliberacyjna - co mają ze
sobą wspólnego?
Moderacja: Emilia Ślimko, Fundacja Otwarty Plan
7.30 - 8.00

Śniadanie

8.30 - 09.30

Zmiany klimatu w ujęciu socjologicznym, prowadzenie: Magdalena Klarenbach, Fundacja
Otwarty Plan
O tym, jak współcześni badacze/ki społeczni widzą problematykę zmian klimatu oraz oceniają jej wpływ
na społeczeństwa w krajach Północy i Południa: co to oznacza, że żyjemy w kryzysie społecznoekologicznym? Dlaczego jesteśmy określani jako społeczeństwo ryzyka? Czy sama wiedza o problemach
ekologicznych wystarcza do podjęcia skutecznych działań?

09.30 - 09.45

Przerwa

09.45 - 11.15

Wprowadzenie w koncepcję zrównoważonego rozwoju miasta oraz demokracji
deliberacyjnej, cz. 1; prowadzenie: dr Marcin Gerwin
Przyjrzymy się, na czym właściwie polega zrównoważony rozwój: jak może wyglądać na poziomie
miasta? Co jest potrzebne do wprowadzania go w życie? Jaka jest w tym rola demokracji? Dlaczego
ważna jest aktywność obywatelska? Poznamy przykłady z Polski i świata jak wdrażana jest demokracja
deliberacyjna.

11.15 - 11.30

Przerwa

11.30 - 13.00

Wprowadzenie w koncepcję zrównoważonego
deliberacyjnej, cz. 2, prowadzenie: dr Marcin Gerwin

13.00 - 14.15

Przerwa obiadowa

14.15 - 16.45

Warsztat Zrównoważone miasto jako miejsce realizacji potrzeb; prowadzenie: dr Marcin
Gerwin

rozwoju

miast

oraz

demokracji

Wspólnie stworzymy “projekt” miasta, będący odpowiedzią na potrzeby indywidualne i społeczne oraz
wpisujący się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

16.45 - 18.00

Jak możemy działać? prowadzenie: Małgorzata Małochleb, Fundacja Otwarty Plan
O skutecznym aktywizmie i dialogu w obszarze realizacji zrównoważonych polityk miejskich na
przykładzie Krakowa i Małopolski.

18.30 - 19.30

Kolacja

20.30 - 21.30

Dyskusja podsumowująca: Współczesne, zrównoważone miasto jako odpowiedź na kryzys
klimatyczny.

Dzień 4 Środa, 4 października 2017
Blok warsztatowo- wykładowy pt Warsztat trenera antysmogowego
Moderacja: Emilia Ślimko (Fundacja Otwarty Plan)
7.30 - 8.00

Śniadanie

8.30 - 09.30

O uważności dla trenerów/ek; prowadzenie: dr Marcin Gerwin
Dowiemy się, w jaki sposób skutecznie i życzliwie komunikować (się) w kontaktach i pracy z innymi
ludźmi: jak porozumiewać się bez przemocy, bez utrwalania stereotypów i uprzedzeń oraz z
uwzględnieniem potrzeb obu stron?

09.45 - 13.00

Metody aktywizujące w edukacji globalnej oraz ich praktyczne wykorzystanie w pracy
trenerskiej, prowadzenie: dr Katarzyna Jasikowska
Zapoznamy się z metodami pracy z grupami, takimi jak: 6 kapeluszy myślowych de Bono, Dociekania
filozoficzne, Oczyma kogoś innego, Żywa biblioteka, Teatr niewidzialny, Teatr Forum.

13.00 - 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 - 15.30

Warsztaty i działania kampanijne jako element upodmiotowienia uczniów/ennic,
prowadzenie: Magdalena Klarenbach, Fundacja Otwarty Plan
O potencjale edukacyjnym kampanii organizowanych we współpracy ze szkołami. Omówimy założenia i
metody wdrażania szkolnych kampanii dot. zanieczyszczenia powietrza w kontekście projektu (wstępne
przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów w szkołach oraz wydarzeń w ramach TEG2017).

15.30 - 16.30

Dyskusja podsumowująca: Jak wykorzystać problem zanieczyszczenia powietrza do
mówienia o świecie i jego problemach w pracy ze szkołami?

Trenerzy/rki:

dr Marcin Gerwin

– specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji. Z wykształcenia politolog. Współzałożyciel
Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej oraz Inicjatywy na rzecz Paneli Obywatelskich. Autor książek Żywność i demokracja oraz Żywność
przyjazna dla klimatu. Prowadzi ponadto warsztaty dla młodzieży z uważności oraz działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w
szkołach. Publicysta Krytyki Politycznej.

dr Katarzyna Jasikowska

- adiunkt w Instytucie Socjologii UJ w Krakowie. Zajmuje się tematyką globalizacji i edukacji
globalnej (na uniwersytecie i w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu i lokalnym samorządem). Współpracuje
jako szkoleniowiec z organizacjami pozarządowymi (Polska Zielona Sieć, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, PAH, IGO) oraz
instytucjami m.in ORE czy UM woj. małopolskiego.

Magdalena Klarenbach

- ekspertka w realizacji projektów związanych z edukacją globalną. Realizuje badania socjologiczne
dotyczące badania opinii (np. Badanie opinii mieszkańców Krakowa pt. “Miasto dla ludzi i Przyrody, FOP 2014), a także w zakresie
edukacji globalnej (np. Edukacja globalna w Małopolsce, Podmioty-Praktyki-Konteksty, IMPULS 2015, Edukacja Globalna. Poradnik
dla nauczycieli II, III, IV etapu edukacyjnego ,

Małgorzata Małochleb

- ekspertka w edukacji ekologicznej i globalnej, szczególnie w zakresie wpływu zmian klimatu na
jakość życia w mieście, adaptacji do zmian klimatu, deficytów obszarów zieleni, małej retencji wód opadowych, społeczeństwa
obywatelskiego.

Dariusz Szwed

- w latach 2000–2002 ekspert Ministerstwa Środowiska w zakresie dostępu do informacji i udziału
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w związku z ratyfikacją przez Polskę konwencji z Aarhus. Przewodniczący rady
programowej Zielonego Instytutu. Pracuje jako doradca prezydenta Słupska ds. Zagranicznych. Ekspert w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii.

Emilia Ślimko -

ekspertka w realizacji projektów i kampanii związanych z edukacją globalną oraz koordynatorka projektów dot.
tematyki żywnościowej. Od 2009 r. współpracuje z Polską Zieloną Siecią. Założycielka Fundacji Otwarty Plan.

