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“Wzrost i 
przemiana w 
nas – mentalne 
infrastruktury 
w kapitalizmie i 
społeczeństwie 
postwzrostu”

Co:
Polsko-niemieckie 
szkolenie 
metodologiczne 
dla edukatorek i 
edukatorów

Dla kogo:  
 trenerów i trenerek 
oraz edukatorów i 
edukatorek kształcenia 
pozaformalnego

 nauczycieli i nauczycielek 
szkół podstawowych i 
średnich

… z Polski i z Niemiec

Gdzie: 

Krzyżowa, 
ok. 60 km od 
Wrocławia 

Kiedy: 
27 listopad – 
01 grudzień  
2019 r.



Kluczowe elementy szkolenia: 

 W jaki sposób społeczeństwo oparte na 
wzroście kształtuje nasze myśli, uczucia i 
działania?

 Jak oduczyć się kapitalistycznej logiki 
pośpiechu i zdefiniować na nowo nasze życie 
oraz społeczeństwo zgodnie z prawdziwymi 
potrzebami?

 Po jakie środki możemy sięgnąć, by osiągnąć 
udaną transformację i uniknąć przy tym 
przemęczenia oraz wypalenia zawodowego?

    
Przekonanie o wzroście panuje nie tylko w 
świecie, lecz także w naszych myślach i duszach. 
Angażując się na rzecz lepszej przyszłości stajemy 
się coraz bardziej uwikłani w logikę systemu, który 
staramy się zmienić. Chcemy świata bez wyzysku i 
niepotrzebnych trudności, a jednak wypełniamy po 
brzegi kalendarze,  sprawdzamy e-maile kilkanaście 
razy dziennie, układamy stosy list z zadaniami do 
zrobienia i mamy ciągłe poczucie nienadążania 
za rosnącym tempem samooptymalizacji. W jaki 
sposób możemy uwolnić się od przyswojonych 
psychologicznych oraz kulturowych ram 
społeczeństwa nastawionego na zysk i zamiast 
tego przyczynić się do sprawiedliwej i ekologicznej 
transformacji?
Podczas szkolenia będziemy odkrywać 
psychodynamikę kapitalizmu i własne przeszkody 
stojące na drodze ku transformacji. Ponadto 
zastanowimy się, jaki wpływ na nasze życie 
osobiste, społeczne i zawodowe ma gospodarka 
oparta na wzroście i ekspansji.
Program składa się z części zarówno teoretycznej, 
jak i praktycznej obejmującej metody oparte 
na doświadczeniu, np. ćwiczenia z dziedziny 
teatru, zabawy i spacery. Będzie to przestrzeń do 
refleksji nad własnymi mentalnymi modelami i do 
eksperymentowania z ich zamiennością poprzez 
szukanie alternatywnych wzorców myślowych i 
psychologicznych środków, by podkopać logikę 
skalowania.

Czy to szkolenie jest dla mnie?

Szkolenie jest dla ciebie, jeśli chcesz:
 Zwiększyć (samo)świadomość wpływów 
otoczenia skoncentrowanego na wzroście na 
nasze życie;

 poznać i poddać refleksji metody oparte na 
doświadczaniu i eksperymentowaniu, tak aby 
móc podjąć się tematu infrastruktur mentalnych 
ze swoją grupą docelową;

 poszerzyć wiedzę na temat logiki i kultury 
kapitalizmu, transformacji i społeczeństwa 
postwzrostu;

 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 nieformalnej;

 stać się częścią rosnącej polsko-niemieckiej sieci 
edukatorów i edukatorek.

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: Główny język spotkania to angielski. W 
razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język 
polski lub niemiecki.

 Zapisy: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny tutaj na www.kreisau.de do dnia 
15 sierpnia 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:


