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Wstęp
Nie ma alternatywy dla zrównoważonego rozwoju. Nie-
zrównoważona działalność nie ma przyszłości, gdyż fun-
damentalnie zagraża podstawom ludzkiej egzystencji, co 
można zaobserwować choćby na przykładzie zmian kli-
matycznych. Zarówno społeczeństwo polskie, jak i nie-
mieckie, a także wspólnota międzynarodowa są w tej 
kwestii w większości zgodne.

Zrównoważony rozwój zaczyna się w głowach i jest to pro-
ces uczenia się. Wymaga on zmiany sposobu myślenia  
i działania. Trzeba działać razem, bo zrównoważony roz-
wój to zadanie wspólne. Wprawdzie każdy z osobna musi  
i może coś zrobić, ale razem można osiągnąć więcej. 
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) jako 
najważniejszy klucz do koniecznych globalnych zmian po-
winna zaistnieć we wszystkich obszarach kształcenia. 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) posta-
nowiła aktywnie włączyć się w pracę na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. Nasza organizacja coraz pełniej realizuje 
założenia zrównoważonego rozwoju w swojej działalności, 
jednak przede wszystkim może przyczynić się do rozpo-
wszechnienia idei EZR poprzez międzynarodowe spotka-
nia młodzieży. Potencjał takich działań dobitnie pokazują 
liczby: PNWM dotuje rocznie ok. 3000 projektów, w których 
uczestniczy ponad 100 000 młodych ludzi. Także organiza-
torzy, trenerzy i inne osoby zaangażowane w polsko-nie-
miecką wymianę młodzieży mogą stać się potencjalnymi 
ambasadorami EZR w kontekście polsko-niemieckim. 

Pozaformalny i otwarty charakter oraz forma projektowa 
międzynarodowych spotkań młodzieży doskonale przygo-
towują grunt pod realizację EZR. Podczas projektów i po 
ich zakończeniu młodzi uczestnicy mogą zainicjować da-
lekosiężne zmiany w swojej społeczności i otoczeniu. 

Opierając się na tym przekonaniu, PNWM rozpoczęła  
w 2012 roku realizację wieloletniego programu „Spotka-
nie młodzieży z przyszłością“. Głównym celem było stwo-
rzenie młodzieży z obu krajów odpowiednich warunków 
ramowych do aktywnej pracy nad kwestiami zrównowa-
żonego rozwoju. Dlatego skoncentrowaliśmy się przede 
wszystkim na popularyzacji wiedzy i metod EZR wśród 
organizatorów polsko-niemieckich projektów młodzie-
żowych. Oznaczało to z jednej strony odpowiednią me-
rytoryczną i metodyczną organizację spotkań, z drugiej 
zaś stworzenie polsko-niemieckiej sieci ekspertów oraz 
określenie wspólnej definicji EZR. Zaangażowanie na 
rzecz zrównoważonego rozwoju ponad granicami stało 
się w ten sposób ważnym elementem, służącym budo-

waniu dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską  
i Niemcami. Zmiana perspektywy, poznanie innych punk-
tów widzenia, a także ewentualna rewizja własnych po-
glądów przyczyniają się przecież do wzajemnego zrozu-
mienia. 

Inauguracja programu „Spotkanie młodzieży z przyszło-
ścią“ nastąpiła podczas Szczytu Młodzieży w styczniu 
2013 roku. Spotkanie odbywające się pod hasłem „Pro-
jektanci przyszłości“ zgromadziło ok. 60 młodych ludzi  
z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy – uczestników 20 pro-
jektów, zorganizowanych w ramach konkursu PNWM 
„Spotkajmy się pojutrze”. Przez kilka dni podczas wielu 
warsztatów młodzież dyskutowała nad kwestią zrówno-
ważonego rozwoju i przygotowywała się m.in. do dysku-
sji panelowej, która odbyła się w Berlinie w ramach uro-
czystości przyznania IV Polsko-Niemieckiej Nagrody Mło-
dzieży „Spotkajmy się pojutrze”. 

Najważniejszym elementem programu „Spotkanie mło-
dzieży z przyszłością“ był cykl seminariów pod tym sa-
mym tytułem. W latach 2012 – 2014 ok. 50 specjalistów 
z Polski i Niemiec uczestniczyło w szkoleniach PNWM  
z zakresu EZR. Wielu z nich przeprowadziło następnie pol-
sko-niemieckie spotkania młodzieży, poświęcone różnym 
aspektom zrównoważonego rozwoju. Cykl seminariów za-
owocował w latach 2013 i 2014 20 projektami poruszający-
mi problematykę EZR, w których wzięło udział ponad 800 
młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów.

W 2013 roku wydany został opatrzony naukowym wstę-
pem podręcznik metodyczny, zatytułowany „Spotkanie 
młodzieży z przyszłością: Edukacja na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju w polsko-niemieckiej wymianie młodzie-
ży“. Publikacja ta wskazuje możliwości połączenia mię-
dzynarodowej pracy z młodzieżą i EZR oraz sposoby ich 
praktycznego wykorzystania. Jej uzupełnienie stanowią 
praktyczne „Wskazówki“. Również w 2013 roku powstał 
biuletyn PNWM „INFO“, poświęcony edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, który trafił do rąk ponad 1000 
czytelników z Polski i Niemiec, zaangażowanych w rozwój 
wymiany młodzieży pomiędzy tymi krajami. 

Serwis internetowy „Szerpa” – www.szerpa-ezr.org – to 
przygotowane przez PNWM nowoczesne i interaktywne 
narzędzie, wspierające organizatorów polsko-niemiec-
kich spotkań młodzieży, zawierające treści z zakresu 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowe informacje doty-
czące tematów i metod pracy w EZR uzupełniają przykła-
dy udanych projektów praktycznych.



Wstęp
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Broszura, którą oddajemy w Państwa ręce, scala i doku-
mentuje najważniejsze wydarzenia programu „Spotka-
nie młodzieży z przyszłością“. Jest ona jednak przede 
wszystkim ukierunkowana na przyszłość. To zaprosze-
nie dla Państwa do odkrycia EZR i poznania internetowej 
oferty PNWM – „Szerpy”. Tytuł „Szczyty, ryby, piramidy” 
odnosi się do metod nauczania EZR i powinien zainspiro-
wać Państwa do przyjęcia nowych perspektyw. 

Zaprezentowane tu informacje i metody to impulsy, które 
mogą zostać wykorzystane w praktyce jako elementy te-
matyczne i metodyczne podczas każdego spotkania mło-
dzieży. Mogą one także pobudzać do refleksji i inspirować 
do stawiania pytań. Zrównoważony rozwój nie musi być 
przecież jedynym tematem projektu. O wiele ważniejsza 
wydaje się być krytyczna ocena własnych działań. 

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy wspierali PNWM podczas realizacji zakończo-
nego sukcesem programu „Spotkanie młodzieży z przy-
szłością“. Szczególne podziękowania kierujemy do Nie-
mieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt DBU) za przekazane wsparcie finan-
sowe.

Warszawa i Poczdam, kwiecień 2015

   Paweł Moras Stephan Erb
    Zarząd PNWM
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Na początku tej broszury chcemy wyjaśnić Państwu, jakie 
przekonania i podstawowe założenia zawarte są w  poję-
ciach: zrównoważony rozwój i edukacja na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju (EZR). Dlatego przedstawiamy prostą 
definicję zrównoważonego rozwoju, którą mogą Państwo 
z łatwością zastosować w praktyce. Ponadto dowiedzą się 
Państwo, co odróżnia EZR od tradycyjnych koncepcji edu-
kacyjnych oraz co sprawia, że można ją z dużym powodze-
niem wykorzystywać podczas spotkań młodzieżowych. 

Poza tym wytłumaczymy Państwu, jakie znaczenie 
podczas merytorycznych działań z zakresu EZR mają 
warunki ramowe i przekażemy kilka pomysłów na ich 
realizację. Wprowadzenie standardów zrównoważonego 
rozwoju do spotkania młodzieży jest przecież praktycz-
nym odbiciem i urzeczywistnieniem ideałów i wartości, 
które przekazywane są podczas projektu. Wbrew po-
wszechnym opiniom zrównoważone rozwiązania są czę-
sto bardziej ekonomiczne i umożliwiają oddziaływanie 
na bezpośrednie i dalsze otoczenie. Chcemy na przykład 
zaprezentować Państwu kilka sposobów na zmniejszenie 
bądź zrównoważenie śladu ekologicznego. Warto, aby pa-
miętali Państwo o tym, że nawet jeśli podczas projektu 
nie uda się jednocześnie i od razu zrealizować wszystkich 
punktów, już sama stopniowa zmiana myślenia i proces 
świadomego planowania mogą przynieść wiele korzyści!

Jeśli chcieliby Państwo jeszcze bardziej zagłębić się  
w literaturę dotyczącą EZR, zapraszamy do zapoznania 
się z publikacją „Spotkanie młodzieży z przyszłością”, 
w której eksperci z Polski i Niemiec obszernie wyjaśnia-
ją koncepcję EZR, opisują i porównują stan jej realizacji 
w obu krajach oraz zwracają uwagę na znaczenie spo-
tkań młodzieży. Ponadto polecamy Państwu praktyczne 

„Wskazówki z zakresu EZR w polsko-niemieckiej wy-
mianie młodzieży”. Obie publikacje otrzymają Państwo 
za pośrednictwem PNWM.

Niezależnie od tematu przewodniego, potrzebna jest 
wiedza w zakresie prowadzenia grupy. Każda grupa to 
osoby, z którymi mogą Państwo rozmawiać, które mogą 
Państwo zrozumieć i zainspirować – a przede wszystkim 
– którym mogą Państwo towarzyszyć. W skrócie zwraca-
my uwagę na cztery najważniejsze obszary dobrej prakty-
ki w międzynarodowych spotkaniach młodzieży.

Po pierwsze, pomocna jest wiedza i zrozumienie dy-
namiki grupy, które pozwolą Państwu poznać specyfikę 
procesów grupowych, zasady ich kształtowania i pomoże 
w odpowiednim przygotowaniu programu spotkania. Po 
drugie, spotkania młodzieży wzmacniają zaangażowanie 
społeczne i uczą przejmowania odpowiedzialności np. za 
zrównoważony rozwój – co powszechnie jest znane jako 
partycypacja. Po trzecie, ważną cechą spotkań młodzie-
ży z różnych krajów jest międzykulturowość. Na pewno 
więc zetkną się z nią Państwo w swojej pracy projektowej.  
I w końcu – ewaluacja spotkania młodzieży. Będzie ona 
dobrym krokiem wówczas, gdy będą chcieli Państwo 
wprowadzić w życie plany i pomysły, które zrodziły się 
podczas projektu lub gdy zechcą Państwo ulepszyć swój 
warsztat projektowy.

Wiedza

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org
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Wiedza

Zrównoważony rozwój
W jaki sposób pojawiła się idea 
zrównoważonego rozwoju?

W 1972 roku w Sztokholmie odbyła się pierwsza światowa 
konferencja poświęcona problemom środowiska natural-
nego i tam padły pierwsze słowa dotyczące zanieczyszczeń  
o charakterze transgranicznym i globalnym, wymagających 
ogólnoświatowych działań. Ta konferencja unaoczniła pil-
ność tematu i otworzyła drogi do konkretnych przedsięwzięć. 

Poszukując informacji o zrównoważonym rozwoju bar-
dzo często trafić można na „Raport Brundtland”, czyli pu-
blikację Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ 
„Nasza wspólna przyszłość” z 1987 roku. Zdefiniowano w 
nim pojęcie zrównoważonego rozwoju, jako rozwoju, który 
zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom 
zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Zwrócono rów-
nież uwagę, że niezbędna jest integracja działań w trzech 
obszarach: ochrony zasobów naturalnych i środowiska, 
wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzy-
ści oraz rozwoju społecznego. Raport był powodem zwo-
łania w Rio de Janeiro w 1992 roku Konferencji Narodów 
Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, nazywanej Pierw-
szym Szczytem Ziemi. Przyjęto tam m.in. Globalny Pro-
gram Działań „Agenda 21” – obszerny zbiór wytycznych, 
w tym zalecenie skoordynowania działań na rzecz ochro-
ny środowiska z zagadnieniami społecznymi oraz ekono-
micznymi, a także włączenia ich do systemu kształcenia 
na wszystkich poziomach nauczania. 

Jak jest dziś rozumiany  
zrównoważony rozwój?

Przy opisywaniu pojęcia zrównoważonego rozwoju mogą 
Państwo oczywiście sięgnąć do definicji zawartej w nor-
mach i dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
My mamy jednak prosty i przede wszystkim praktyczny 
sposób. Proponujemy sprawdzić, czy można udzielić pozy-
tywnej odpowiedzi na trzy pytania: 

  Czy działanie redukuje ślad ekologiczny?
   Czy działanie wspiera dobrobyt wszystkich zaintere-

sowanych?
   Czy działanie wzmacnia partycypację w procesach 

decyzyjnych wszystkich zainteresowanych? 

To, co łączy te trzy pytania, to fakt, że zrównoważony roz-
wój zależy od pewnej zasadniczej postawy, która wyraża się  
w szacunku dla pokoleń (teraźniejszych i przyszłych), dla 
natury i zdobyczy kultury. 

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org

Co
py

ri
gh

t b
y 

Ch
ri

s 
Zi

el
ec

ki



Edukacja na rzecz  
zrównoważonego rozwoju
Dlaczego powinniśmy uczyć 
zrównoważonego rozwoju?

EZR dostarcza wiedzy o globalnych zależnościach i o tym, 
jak nasze codzienne życie na nie wpływa. Pokazuje drogi do 
świadomego wykorzystywania i sprawiedliwej alokacji za-
sobów, tak, aby nie zagrażała ona środowisku naturalnemu, 
a jednocześnie pozwalała na rozwój gospodarczy. EZR skła-
nia nas do refleksji nad możliwościami ochrony środowiska  
i podpowiada, jak powinniśmy postępować, aby przekazać 
je przyszłym pokoleniom w stanie nienaruszonym. 

EZR wspiera proces indywidualnej refleksji nad decy-
zjami, które podejmujemy na co dzień, np. zakupem arty-
kułów spożywczych i ubrań, wyborem środków transportu, 
korzystaniem z wody i prądu lub kształtowaniem relacji 
z innymi ludźmi. EZR uświadamia nam, że przez zmianę 
nawyków w życiu codziennym, wpływamy zarówno na na-
sze otoczenie, jak i na klimat i losy mieszkańców innych 
krajów. EZR kształtuje zatem naszą świadomość i dostar-
cza nam kompetencje, umożliwiające aktywne kreowanie 
przyszłości. Wybór należy do nas. 

Orientacja na przyszłość

Instytucje edukacji formalnej, przede wszystkim szkoła, 
zazwyczaj proponują młodym ludziom zdobycie wiedzy na 
podstawie strategii odnoszących się do przeszłości. Przy-
gotowują one bazę do zwieńczonego sukcesem mierzenia 
się z przyszłością, zakładając, że przyszłość jest zwyczajną 

kontynuacją teraźniejszości. Ale właśnie takie ujęcie nie 
sprzyja zrównoważonym procesom rozwoju. Ukierunkowa-
ne naprzód i przewidujące strategie, umożliwiające otwar-
tą konfrontację z przyszłością, odgrywają więc szczególną 
rolę w EZR. 

Kompetencje w zakresie świadomego 
kształtowania siebie i otoczenia

EZR służy wspieraniu umiejętności praktycznego stosowa-
nia wiedzy o zrównoważonym rozwoju i rozpoznawania pro-
blemów związanych z rozwojem niezrównoważonym. Ozna-
cza to, że jej odbiorcy wyciągają wnioski z analiz stanu obec-
nego i prognoz na przyszłość – wnioski w zakresie ekolo-
gicznych, ekonomicznych i społecznych procesów rozwojo-
wych w ich wzajemnej zależności. Następnie wspólnie po-
dejmują decyzje, które umożliwią inicjowanie zrównowa-
żonych procesów rozwojowych. Te ustalenia powinny być 
wprowadzane w życie na płaszczyźnie indywidualnej, wspól-
nej i politycznej. Niezbędne kompetencje w zakresie świa-
domego kształtowania siebie i otoczenia obejmują np. kom-
petencje motywacyjne, partycypacyjne i wspierania innych. 
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Zrównoważony rozwój  
w spotkaniach młodzieży
Bardzo ważne jest, by spotkania młodzieży, które porusza-
ją tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju, były orga-
nizowane zgodnie z jego zasadami. W przeciwnym razie 
uczestnicy będą postrzegać je jako pozbawione wiarygod-
ności i autentyczności. 

Jak wygląda zatem spotkanie młodzieży, zorganizowa-
ne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jakie 
musi spełniać kryteria, aby zasłużyć na miano „zrównowa-
żonego”? Aby się tego dowiedzieć, powinniśmy odpowie-
dzieć na trzy pytania: 

  Czy działanie redukuje ślad ekologiczny?
   Czy działanie wspiera dobrobyt wszystkich zaintere-

sowanych?
   Czy działanie wzmacnia partycypację w procesach 

decyzyjnych wszystkich zainteresowanych? 

Jeśli na wszystkie trzy pytania mogą Państwo odpowie-
dzieć twierdząco, możemy z pełną świadomością okre-
ślić Państwa projekty jako „maksymalnie zrównoważone“. 
Brawo! Jest to jednak przypadek idealny, rzeczywistość 
często mniej lub bardziej odbiega od niego. 

Organizacja spotkania neutralnego 
klimatycznie

Nawet jeśli rzeczywiście zastosują się Państwo do powyż-
szych wskazówek, może nie udać się całkowicie uniknąć 
pozostawienia śladu ekologicznego. Jednakże mogą Pań-
stwo podjąć pewne kroki, aby zneutralizować obciążenie 
środowiska i negatywne oddziaływanie na mieszkańców in-
nych krajów. Stan równowagi uzyskają Państwo działając 
na rzecz środowiska, np. sadząc drzewo. Taką akcję, słu-
żącą kompensacji klimatycznej, można zorganizować sa-
modzielnie albo zlecić jej realizację organizacji zewnętrznej. 
Natomiast przy pomocy metody „Ślad ekologiczny” (s. 22) 
mogą Państwo wraz z uczestnikami sprawdzić, czy Państwa 
spotkanie rzeczywiście realizowane jest zgodnie z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju. Ewentualne zmiany zaplanują 
Państwo, korzystając z metody „Szczyt klimatyczny” (s. 17). 

11www.pnwm.org
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Tematyczne aspekty EZR są z jednej strony często uprasz-
czane i sprowadzane do ekologii i ochrony środowiska,  
z drugiej zaś postrzega się je jako zbyt obszerne, niejasne  
i skomplikowane. Pewne w tym wszystkim jest jednak to, 
że EZR obejmuje bardzo szerokie spektrum tematów. 

Kryteria ogólne 

Przedstawione poniżej cztery kryteria pomogą Państwu 
w uporządkowaniu posiadanej już wiedzy. Mają one rów-
nież kluczowe znaczenie dla merytorycznego przygotowa-
nia projektu:

   Doświadczenie zależności pomiędzy lokalnymi działa-
niami a przemianami globalnymi

  Centralnym punktem EZR jest konfrontacja z przyczy-
nami, skutkami i rozwiązaniami globalnych problemów. 
Nie należy się jednak zajmować abstrakcyjnymi pro-
blematycznymi kwestiami światowego rozwoju. Trze-
ba raczej rozejrzeć się w swoim najbliższym otoczeniu  
i uświadomić sobie, jakie znaczenie mają dla nas spra-
wy pozornie dalekie.

   Wybór tematu o znaczeniu długofalowym
  EZR skupia się na długofalowym kształtowaniu przy-

szłości. Wypływa to z przekonania, że edukacja powinna 
być czymś więcej niż tylko zwalczaniem naglących pro-
blemów dnia codziennego. Dlatego należy wybierać ta-
kie tematy, które dotyczą powtarzającego się problemu, 
bądź wiążą się z jakimś zadaniem długoterminowym.

   Poszerzanie i różnicowanie wiedzy
  Przy opracowywaniu danego tematu ważna jest możli-

wość skorzystania ze szczegółowych informacji i odpo-
wiednich materiałów. Posiadanie solidnej wiedzy pozwa-
la uniknąć ezoteryki, dogmatyki oraz obstawania przy 
własnym zdaniu. Jest to także punkt wyjścia do pasjonu-
jących, kompleksowych i kontrowersyjnych dyskusji. 

   Budzenie i wzmacnianie potencjału zaangażowania 
społecznego

  Zrównoważony rozwój to koncepcja rozwojowa. Uczest-
nicy projektu powinni więc dowiedzieć się, co można by 
było zrobić inaczej. Praca nad danym tematem powin-
na zaowocować motywacją do zaangażowania się i do 
podjęcia aktywności. Jeśli chcemy zbudować sprawie-
dliwy świat, nie możemy zapominać o solidarności. 

Główne tematy

Podział tematów odpowiada trzem elementom zrówno-
ważonego rozwoju. Wymiar ekonomiczny wiąże się przede 
wszystkim z podejmowaniem działań, wymiar społecz-
ny to głównie analiza aspektów normatywnych. Natomiast 
znajdujący się w centrum wymiar ekologiczny pełni funk-
cję spajającą te dwa elementy. Taki podział ma wiele zalet, 
ponieważ pozwoli Państwu na wyodrębnienie wieloaspek-
towych tematów głównych, którymi mogą Państwo zajmo-
wać się podczas projektu. 

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
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Środowisko

Tematy

W samym środku  
zrównoważonego rozwoju

Środowisko naturalne stanowi podstawę naszego życia 
i  tym samym znajduje się w centrum zrównoważonego 
rozwoju. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych 
powoduje, że coraz bardziej zauważamy zmiany zachodzą-
ce w środowisku oraz zagrożenia w dostępie do przyrody 
i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. 

Zależność zrównoważonego rozwoju  
i środowiska

Trzy główne elementy wpływające na zmiany w środowisku to:
1.  produkcja przemysłowa, zużywająca duże ilości  

zasobów naturalnych, 
2.  technologie zanieczyszczające środowisko  

i zwiększające konsumpcję, 
3. rosnąca w szybkim tempie konsumpcja. 

Możemy bez trudu wymienić liczne przykłady działań, 
o których wszyscy słyszymy w mediach: ekolodzy ciągle 
ostrzegają nas przed wylesieniem powierzchni Ziemi oraz 
przed wyginięciem zwierząt i roślin, innymi słowy – przed 
utratą bioróżnorodności, zmianami klimatycznymi, degra-
dacją zasobów wody pitnej, rosnącym zanieczyszczeniem 
powietrza itp. Wszystkie te tematy są ważne dla życia na 
Ziemi w dniu dzisiejszym, ale jednocześnie są one równie 
istotne dla naszej przyszłości. Już dziś wiele gatunków 
zwierząt i roślin możemy zobaczyć jedynie w ogrodach 
zoologicznych, na zdjęciach lub w muzeach. W przyszłości 
lista organizmów już niespotykanych będzie prawdopo-
dobnie jeszcze dłuższa. Jakie działania podejmujemy, aby 
pozostawić przyszłym pokoleniom wystarczające i czyste 
zasoby wody pitnej oraz żyzne tereny uprawne? 

W ramach EZR mogą Państwo poruszać różne tematy 
ważne z punktu widzenia środowiska i tym samym poszu-
kiwać odpowiedzi na te i inne pytania. 

13www.pnwm.org
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Gospodarka

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży

Gospodarka w zglobalizowanym  
świecie 

Mówiąc o ekonomii należy wspomnieć o procesie globa-
lizacji, prowadzącym do coraz większej współzależności 
państw, gospodarek, społeczeństw i kultur. Ekonomia jest 
również określeniem procesu, w którym decyzje i wydarze-
nia w jednej części świata mają konsekwencje dla społe-
czeństw w odległych zakątkach globu. 

Świadoma konsumpcja i społeczna 
odpowiedzialność biznesu 

Coraz więcej ludzi sięga po lokalne i mniej przetworzone 
produkty, zużywa mniej energii, oszczędniej gospodaruje 
wodą, jest gotowych zapłacić więcej, wiedząc, że np. przy 
procesie powstawania danego produktu nie była wykorzy-
stywana praca dzieci lub nie były używane pestycydy. Są to 
tylko niektóre przykłady zmian upodobań konsumenckich, 
których lista jest bardzo długa. Temat ten można zgłębić 
podczas spotkania młodzieży, wykorzystując metodę „Kry-
tyczny spacer po sklepach” (s. 21). 

Coraz bardziej rozpoznawalne staje się pojęcie Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang.: Corporate So-
cial Responsibility, CSR) i coraz więcej firm i przedsię-
biorstw deklaruje, że zna i realizuje w ramach swoich stra-
tegii zasady tej koncepcji. Komisja Europejska definiuje 
CSR jako założenie, w którym przedsiębiorstwa dobrowol-
nie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swo-
ich działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi 
interesariuszami. Natomiast celowe wprowadzanie w błąd 
w celu promocji firmy i produktów jako przyjaznych śro-
dowisku i nieszkodliwych społecznie znane jest jako „gre-
enwashing” i najczęściej polega na ukrywaniu niekorzyst-
nych cech, wprowadzaniu niejasnych lub ogólnikowych po-
jęć lub używaniu dowolnie wymyślonych certyfikatów. 

W kontekście gospodarki warto również zwrócić uwa-
gę na dziedzinę zarządzania zasobami. Elinor Ostrom, któ-
ra jako pierwsza kobieta została laureatką Nagrody Nobla  
w dziedzinie ekonomii, zachęca w swoich pracach do korzy-
stania z lasów, zasobów rybnych, pastwisk i złóż ropy nafto-
wej, w sposób oparty na współpracy wszystkich indywidu-
alnych użytkowników, uniezależnionych od prywatnych firm 
czy instytucji państwowych. Symulacje „Fishbanks” (s. 15) 
i „ForesTRY” (s. 16) dają możliwość praktycznego zapozna-
nia się z tymi szeroko dyskutowanymi koncepcjami. 

14 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
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Społeczeństwo

Tematy

Na czym polega życie we wspólnocie?

Wszyscy rozwijamy się żyjąc w społecznościach lub wspól-
notach. One tworzą naszą kulturę: zasady, normy, język, 
zachowanie, stosunek do środowiska naturalnego itp. 
My, czyli ludzie, uczestnicząc w społeczeństwie, oczeku-
jemy udziału w dobrobycie, bezpieczeństwa i możliwości 
podejmowania decyzji. Koncepcja zrównoważonego roz-
woju społeczeństwa polega na uwzględnieniu, w procesie 
własnego rozwoju i zaspokajania swoich potrzeb, faktu, że 
prawo do tego mają także przyszłe pokolenia. 

Zależność zrównoważonego rozwoju  
i aspektu społecznego

Zrównoważony rozwój w swojej idei dąży do osiągnięcia 
sprawiedliwości społecznej. Jest to możliwe w społecz-
nościach opierających się na zasadach pluralistycznych. 
Oznacza to, że ludzie są świadomi swojego wpływu na to, 
co się dzieje, wiedzą że ich głos ma znaczenie przy podej-
mowaniu decyzji, a prawo jest egzekwowane na zasadzie 
równości. Kluczowym elementem zrównoważonego roz-
woju jest więc umożliwianie udziału w procesie wszystkim 
osobom, których dotyczy dany projekt, przedsięwzięcie itp.

W dokumentach ONZ wiele miejsca poświęcone jest 
akcentowaniu ważności lokalnych działań na zasadzie 
partnerstwa pomiędzy społecznością (np. osobami zrze-
szonymi w organizacjach pozarządowych, działającymi 

w lokalnym biznesie itp.) a samorządem, podczas których 
wykorzystywane są formy partycypacji społecznej, czyli 
współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność: 
zaangażowane osoby wspólnie więc podejmują kluczowe 
decyzje, gospodarnie zarządzają przestrzenią, dbają o za-
soby środowiska naturalnego, edukują, planują rozwój 
krótko- i długookresowy, w sposób oddolny inicjują projek-
ty. Takie działania przyczyniają się do wzrostu świadomo-
ści i aktywności obywatelskiej. Tacy obywatele są gotowi do 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 

Dlaczego równość społeczna jest  
dobra dla każdego?

Dlaczego jestem bardziej nieufny, kiedy mieszkam w An-
glii niż gdybym mieszkał w Norwegii? Dlaczego w USA od-
setek ludzi zażywających narkotyki jest stosunkowo więk-
szy niż w Holandii? Dlaczego młodzi ludzie z Włoch słabiej 
czytają i liczą niż ich rówieśnicy ze Szwajcarii? Richard G. 
Wilkinson, brytyjski naukowiec, odpowiedź na te i podobne 
pytania zawarł w jednym stwierdzeniu: brak równości. Wy-
niki jego badań pokazują, że dobrobyt społeczny nie opiera 
się na materialnym bogactwie, ale na jego równym podzia-
le. Społeczności, w których występują duże nierówności  
w dochodach działają na szkodę każdego ze swych człon-
ków, także tych lepiej zarabiających. Można stwierdzić, że 
zrównoważony rozwój, a tym samym EZR, przyczynia się do 
poprawy jakości życia. 
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Spotkania młodzieży są doskonałą okazją do realizacji tre-
ści i celów EZR. Najlepsze rezultaty można osiągnąć po-
przez świadomy dobór metod. Metody te tworzą trzon tzw. 
nauczania sytuacyjnego, które z kolei stanowi podstawę do-
brej EZR. Najważniejsze założenia tej koncepcji nauczania 
są następujące:

   Przekazywanie wiedzy nie może się odbywać wyłącznie 
na linii pedagog – młodzież. Ważna jest dyskusja o zna-
czeniu i postrzeganiu pewnych faktów i wydarzeń. 

   Społeczny kontekst nauczania ma kluczowe znaczenie 
dla wypracowania koncepcji pedagogicznej.

   Młodzież powinna w miarę możliwości znajdować od-
niesienia do swojego dnia codziennego.

   Proces nauczania powinien wychodzić od problemów 
przedstawianych w kontekście rzeczywistych sytuacji.

   Ważne jest ukazanie młodzieży, jak i gdzie może ona 
zastosować zdobytą wiedzę.

   Młodzież powinna podjąć refleksję nad zdobytą wiedzą 
i procesem nauczania, ponieważ pozwala to dostrzec 
znaczenie procesu i rezultatu.

   Najważniejszymi formami nauki są: uczenie się we 
współpracy, uczenie się w grupie, wymiana i uczenie 
się w formie projektów. 

Wspieranie procesu uczestnictwa w znacznym stopniu 
przyczynia się do objęcia demokratyczną kontrolą koniecz-
nych przemian ukierunkowanych na zrównoważony roz-
wój, co pozwala stworzyć tak potrzebne alternatywne plany 
na przyszłość. Dlatego przekazanie młodzieży umiejętno-
ści i sprawności, umożliwiających produktywne uczestnic-
two i zaangażowanie w procesach zrównoważonego roz-
woju, jest jednym z głównych zadań EZR.

Decydujący w kwestii zaangażowania jest fakt, że mło-
dzież uczestniczy w procesie podejmowania decyzji (wybór 
tematu, określenie celu, przeprowadzanie aktywności) i że 
w tym czasie może liczyć na wsparcie wysoko wykwalifiko-
wanych osób, które nie narzucają swojej woli.

Przedstawione tutaj metody zostały opracowane i wy-
próbowane wspólnie z nami przez organizatorów spotkań 
młodzieży podczas cyklu seminariów zorganizowanych 
przez PNWM w ramach programu „Spotkanie młodzieży 
z przyszłością”.

Podczas każdego spotkania młodzieży niezbędne są rów-
nież metody, które pomogą Państwu w towarzyszeniu gru-
pie oraz umożliwią aktywne uczestnictwo w zmieniających 
się procesach grupowych. Duży wybór takich metod znajdą 
Państwo w publikacji PNWM „W tej zabawie jest metoda!”.

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży
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Fishbanks
Symulacja zarządzania zasobami naturalnymi

Podczas gry uczestnicy, wcielając się w rolę zarządców 
wspólnego zbiornika, poznają podstawy zrównoważonego 
rozwoju. Gra pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę powią-
zań między aspektami środowiskowymi, gospodarczymi 
i społecznymi. Podczas symulacji pracują w małych ze-
społach i współpracują z innymi, doświadczając przy tym 
konfliktu pomiędzy interesem własnym a interesem społe-
czeństwa. Uczestnicy doświadczają trudności związanych 
z budowaniem zaufania, procesem podejmowania decyzji  
i wspólnego formułowania reguł. Gra pokazuje im także, 
że uniknięcie sytuacji, w której ryby są przełowione, jest 
nie lada wyzwaniem. Podobne doświadczenia zbierają 
podczas symulacji „ForesTRY” (s. 16). 

Cel 
   zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i zwią-

zanych z nią dylematów społecznych.

Cele towarzyszące
   doświadczenie pracy zespołowej (komunikacja i wspól-

ne podejmowanie decyzji),
   zrozumienie różnicy między krótkoterminowym inte-

resem własnym a długoterminowym interesem społe-
czeństwa,

   zrozumienie specyfiki powiązań między aspektami spo-
łecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi zrównowa-
żonego rozwoju. 

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orien-
tacji. 

Liczba uczestników 
min. 16 / max. 40 (zespoły cztero-, pięcioosobowe) 

Zespół 
min. 2 (idealnie 3); metoda może zostać także przeprowa-
dzona przez osobę z zewnątrz. 

Czas trwania 
1,5 – 2 godziny

Metody
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ForesTRY
Symulacja zarządzania zasobami naturalnymi

Podczas gry uczestnicy, wcielając się w rolę zarządców lasu 
gospodarczego, poznają podstawy zrównoważonego rozwo-
ju. Bazująca na prowokacji gra pozwala im lepiej zrozumieć 
specyfikę powiązań między aspektami środowiskowymi, 
gospodarczymi i społecznymi. Podczas symulacji pracu-
ją w małych zespołach i współpracują z innymi, doświad-
czając przy tym konfliktu pomiędzy interesem własnym  
a interesem społeczeństwa. Uczestnicy doświadczają trud-
ności związanych z budowaniem zaufania, procesem podej-
mowania decyzji i wspólnego formułowania reguł. Gra po-
kazuje im także, że uniknięcie całkowitego wyrębu lasu jest 
nie lada wyzwaniem. Podobne doświadczenia gromadzą oni 
także podczas gry symulacyjnej „Fishbanks” (s. 15). 

Cel 
   zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i zwią-

zanych z nią dylematów społecznych.

Cele towarzyszące
   doświadczenie pracy zespołowej (komunikacja i wspól-

ne podejmowanie decyzji),
   zrozumienie różnicy między krótkoterminowym inte-

resem własnym a długoterminowym interesem społe-
czeństwa,

   zrozumienie specyfiki powiązań między aspektami spo-
łecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi zrównowa-
żonego rozwoju.

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orien-
tacji. 

Liczba uczestników 
min. 16 / max. 40 (zespoły cztero-, pięcioosobowe) 

Zespół 
min. 2 (idealnie 3); metoda może zostać także przeprowa-
dzona przez osobę z zewnątrz.

Czas trwania 
3 – 4 godziny

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
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Szczyt klimatyczny
Organizacja spotkań młodzieży zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

Międzynarodowe spotkania młodzieży są doskonałą oka-
zją do wspólnego zajęcia się aspektami zrównoważonego 
rozwoju. Metoda „Szczyt klimatyczny” umożliwia młodzie-
ży aktywną analizę spotkania, w którym biorą udział, pod 
kątem (nie)zrównoważonego rozwoju oraz wypracowanie 
propozycji zmian, które pozwolą zorganizować następne 
spotkanie w sposób bardziej przyjazny dla klimatu, a więc 
bardziej zrównoważony. Kształtują w sobie zrozumienie 
dla realnych i sensownych zmian i dzięki temu, że sami je 
proponują, jeszcze bardziej dostrzegają ich konieczność. 
Wszystkie pomysły akceptowane są na drodze konsensusu, 
a więc wszyscy ponoszą odpowiedzialność za ich realizację, 
która ma służyć dobru ogółu. Podczas procesu podejmo-
wania decyzji uczestnicy czerpią z wiedzy każdego członka 
grupy i wypracowują kreatywne i innowacyjne rozwiązania, 
na które prawdopodobnie nie wpadłby zespół prowadzący. 

Metoda „Szczyt klimatyczny” pozwala młodym ludziom 
poczuć atmosferę międzynarodowych negocjacji, takich 
jak konferencje klimatyczne ONZ. Szukając podobieństw, 
niwelując różnice, dążąc do konsensusu, inicjując zmiany 
i uzgadniając sposoby ich realizacji, podczas pracy w ma-
łych grupach i negocjacji uczestnicy doświadczają trudno-
ści i wyzwań.

Proponujemy połączenie metody „Szczyt klimatycz-
ny” z metodą „Ślad ekologiczny” (s. 22), która ma na celu 
uwrażliwienie młodzieży na kwestie zrównoważonego roz-
woju i jest źródłem podstawowej wiedzy o nim. 

Cele 
   uczestnictwo i poczucie odpowiedzialności,
   doświadczenie i zrozumienie grupowych procesów decy-

zyjnych (dążenie do konsensusu),
   motywacja do zmian w życiu codziennym i podczas na-

stępnego spotkania,
   uwrażliwienie na ochronę środowiska. 

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kre-
atywności. 

Liczba uczestników 
min. 20

Zespół 
min. 2 

Czas trwania 
min. 2 godziny (w zależności od czasu trwania negocjacji) 

Metody
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Warsztat przyszłości
Krytyka i rozmowa o wizji i zmianach

Podczas debat o zrównoważonym rozwoju często pojawia-
ją się katastroficzne scenariusze dotyczące zmian klima-
tycznych i zanieczyszczenia środowiska, prezentowane są 
bardzo złożone informacje oraz stawiane są pytania, co 
w  ogóle można zrobić i kto powinien działać. Jednocze-
śnie pojawiają się także pozytywne wizje przyszłości i dro-
gi, które umożliwiają realizację zmian. Jednakże warun-
kiem niezbędnym, umożliwiającym włączenie w ten proces 
wszystkich interesów, osobistych motywacji i kompetencji 
jest dialog. Metoda „Warsztat przyszłości” tworzy dla niego 
ramy metodyczne. Jej zadaniem jest umożliwienie uczest-
nikom poznania większej liczby pomysłów oraz ukształto-
wanie u nich większego zrozumienia dla pewnych działań. 
Poza tym metoda ułatwia im werbalizację ich własnych 
odczuć i pragnień, poszukiwanie konkretnych możliwości 
ulepszeń i alternatyw, a także przygotowanie się do pod-
jęcia konkretnych kroków. „Warsztat przyszłości” pozwala 
także na przedstawienie różnorodnych aspektów danego 
tematu. Poza tym pobudza on uczestników do krytycznego 
zajęcia się własnymi przekonaniami oraz do wspólnej oce-
ny aspektów zrównoważonego rozwoju. Metoda jest więc 
demokratyczną platformą dyskusji i rozwiązywania wspól-
nych problemów. 

Cele 
   dostrzeżenie różnych aspektów zrównoważonego roz-

woju,

   wypracowanie alternatyw i możliwości działania oraz 
dyskusja nad nimi,

   ustalenie konkretnych możliwości działania, rozpozna-
nie i nazwanie własnej odpowiedzialności. 

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kre-
atywności. 

Liczba uczestników 
min. 8, max. 20 (w przypadku większych grup możliwy po-
dział na małe grupy) 

Zespół 
min. 2 (w przypadku większych projektów polecamy zapro-
szenie do współpracy osoby z doświadczeniem metodycz-
nym) 

Czas trwania 
ok. 3 godziny (w przypadku większych projektów ok. 3 dni)

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org
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Rzeczywistość globalna
Gra planowa na temat podziału surowców na świecie

Poznanie zależności rządzących światem oraz różnych 
standardów życia jest ważną częścią pracy nad zagadnie-
niem zrównoważonego rozwoju. Podczas gry „Rzeczywi-
stość globalna” uczestnicy symulując handel światowy 
mogą odczuć na własnej skórze zależności pomiędzy 
krajami bogatymi i biednymi, uświadomić sobie istnienie 
globalnych powiązań oraz poznać ich przyczyny i konse-
kwencje. W centrum rozważań znajduje się tu kwestia 
podziału surowców, technologii i innowacji i jej wpływ na 
współżycie ludzi na świecie. Czy kraje bogate żyją kosz-
tem krajów biednych? Młodzi ludzie starają się zrozumieć 
aspekty społeczne (np. z zakresu etyki), ale również go-
spodarcze (np. handel, nastawienie na zysk) i środowi-
skowe (np. deficyt surowców vs. marnotrawienie surow-
ców). Emocjonalne reakcje uczestników nie są rzadko-
ścią i świadczą o tym, że wnioski, które wyciągnęli z gry, 
ich poruszyły. Gra wspiera także proces tworzenia grupy.

Ciekawostka: Ten rodzaj gry planowej w obszarze angloję-
zycznym znany jest pod nazwą „The Trading Game”.

Cele 
   dostrzeżenie i uświadomienie sobie zależności i kom-

pleksowych procesów globalnych,
   przejęcie perspektywy różnych podmiotów na „arenie“ 

handlu światowego, 
   odkrywanie moralnych ujęć pojęcia sprawiedliwości, 

równości szans itp. 

Cele towarzyszące 
   aktywne odkrywanie i refleksja nad powiązanymi temata-

mi (np. gospodarka, handel, zachowania konsumenckie), 
   uczestnictwo w procesie tworzenia grupy i aktywna in-

tegracja, 
   zdobycie informacji krajoznawczych.

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy orien-
tacji. 

Liczba uczestników 
min. 16, max. 36 (podzielonych na cztery do sześciu grup 
po cztery do sześciu osób) 

Zespół 
min. 2 (idealnie 3), metoda może zostać także przeprowa-
dzona przez osobę z zewnątrz. 

Czas trwania 
2 – 3 godziny 

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org

Metody
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Kampanie, akcje i projekty
Aktywne uczestnictwo i wprowadzanie zmian

EZR wspiera kompetencje w zakresie kształtowania siebie 
i otoczenia oraz uczy młodych ludzi aktywnego, samodziel-
nego angażowania się na rzecz zmian w społeczeństwie. 
Działają oni zarówno w obrębie swojego otoczenia, jak i na 
rzecz całego świata, który kształtują w duchu zrównowa-
żonego rozwoju. 

Celem tej metody jest wzmocnienie stopnia partycypa-
cji młodych ludzi. Podczas przeprowadzania własnej kam-
panii, akcji lub projektu poznają i doświadczają oni na wła-
snej skórze, że istnieją możliwości aktywnego uczestnic-
twa i kształtowania procesów społecznych. Pracują z wyko-
rzystaniem muzyki, tańca, malarstwa itp. Prezentując swo-
je przedsięwzięcia, nawiązują kontakty ze światem polity-
ki i gospodarki, organizują publiczne akcje informacyjne  
i protestacyjne. Ponadto mogą przeprowadzać ankiety, wy-
wiady, dokumentacje dotyczące aspektów zrównoważonego 
rozwoju. Nieważne na co się zdecydują – ważna jest moty-
wacja do kreatywnego działania na rzecz naszego świata. 

Cele 
   rozwijanie pomysłów na projekty i akcje, 
   zachęta do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa 

w działaniach społecznych. 

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kre-
atywności. 

Liczba uczestników 
min. 5, max. 20 (w przypadku większych grup: możliwość 
podziału na mniejsze grupy)

Zespół 
min. 2, najlepiej osoby doświadczone w pracy projektowej / 
przeprowadzaniu akcji, np. z lokalnych organizacji poza-
rządowych; trener z zewnątrz 

Czas trwania 
ok. 6 godzin (możliwość podziału na części) 

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org
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Krytyczny spacer po sklepach
Nauczanie zrównoważonego rozwoju metodą stacji

Metoda jest symulacją spaceru po sklepach, podczas któ-
rego zostają przedstawione przykładowe warunki produk-
cji niektórych (ważnych dla młodzieży) produktów kon-
sumpcyjnych. Lokalne i ogólnoświatowe skutki naszej 
konsumpcji w obszarze ekonomii, ekologii i społeczeń-
stwa oraz ich wzajemne oddziaływania i zależności zosta-
ją objaśnione i omówione z uczestnikami: od ciężkich wa-
runków pracy w globalnym przemyśle włókienniczym, po-
przez zanieczyszczenie środowiska wskutek wydobycia 
surowców w związku z produkcją elektroniki, po szkody 
klimatyczne powodowane przez konsumpcję mięsa. 

Zagadnienia są prezentowane za pomocą metod inte-
raktywnych, podziału na role i dyskusji. Obok poglądowych 
informacji na temat omawianego problemu, przedstawia-
ne i dyskutowane są również przykłady pozytywne i do-
stępne alternatywy. 

Omówione zostają zarówno praktyczne alternatywy ta-
kie jak konsumpcja produktów ze Sprawiedliwego handlu, 
jak i fundamentalnie inne wzorce konsumpcyjne. Uwi-
docznione zostają zwłaszcza konkretne lokalne możliwo-
ści działania i alternatywy: od stołówki szkolnej do skle-
pów z używaną odzieżą. 

Cele 
   poznanie związków między (codzienną) konsumpcją 

a globalnymi problemami,
   przedstawienie i przedyskutowanie alternatyw i możli-

wości działania.

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kre-
atywności i fazy znużenia.

Liczba uczestników 
min. 10, max. 25 

Zespół 
min. 2; metoda może zostać także przeprowadzona przez 
osobę z zewnątrz. 

Czas trwania 
4 – 8 godzin (możliwość podziału na części)

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org

Metody
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Ślad ekologiczny
Metoda aktywizująca dotycząca naszego stylu życia

Style życia są istotnym elementem realizacji zrównoważo-
nego rozwoju na poziomie lokalnym. Podstawą metody są 
osobiste doświadczenia młodych ludzi, którzy poprzez wy-
mianę myśli analizują swoje style życia w formie interak-
tywnej. Dyskusja i refleksja pomaga im uświadomić so-
bie, jaki wpływ mogą wywierać na jakość życia innych lu-
dzi i na środowisko oraz jest źródłem pomysłów na zmia-
ny. Analiza każdego obszaru życia codziennego pozwala im 
dostrzec najważniejsze aspekty środowiskowe, społeczne 
i gospodarcze, na które dany indywidualny styl życia ma 
wpływ. Młodzi ludzie wykonują pomiar indywidualnego śla-
du ekologicznego, a następnie tworzą różne scenariusze 
możliwych zmian. Dzięki temu zaczynają dostrzegać zna-
czenie swojego indywidualnego działania, rozwijają zmysł 
empatii oraz są bardziej zmotywowani do rzeczywistego 
wprowadzenia w życie zaplanowanych zmian. 

Analiza śladu ekologicznego jest doskonałym przygo-
towaniem do metody „Szczyt klimatyczny” (s. 17). 

Cel
   zmotywowanie uczestników do kreatywnej zmiany co-

dziennego stylu życia na bardziej zrównoważony. 

Cele towarzyszące
   empatia i zrozumienie wpływu indywidualnego stylu 

życia na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę oraz 
poznanie możliwości jego aktywnego kształtowania,

   zrozumienie ważnych wskaźników zrównoważonego 
rozwoju i możliwości ich zastosowania,

   refleksja na temat różnych stylów życia (atrakcyjnych, 
godnych naśladowania, wyważonych itp.).

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kre-
atywności. 

Liczba uczestników 
dowolna; optymalnie: 15 – 25 uczestników, podzielonych 
na cztero-/pięcioosobowe zespoły 

Zespół 
min. 1; metoda może zostać także przeprowadzona przez 
osobę z zewnątrz.

Czas trwania 
ok. 2,5 godziny (możliwy podział na dwa bloki) 

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org
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Piramida zrównoważonego rozwoju*

Strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju

Metodę można wykorzystać w pracy z różnego rodzaju 
grupami, by nauczyć je podstaw zrównoważonego rozwo-
ju. W oparciu o problemy lokalne i globalne można wypra-
cować cele, pomysły i projekty z zakresu zrównoważone-
go rozwoju. Podczas pracy uczestnicy zauważają, że włą-
czenie różnorodnych zainteresowanych grup w planowa-
nie strategiczne bywa trudne do przeprowadzenia, szcze-
gólnie, gdy zależy nam na uzyskaniu wymiernych efektów 
w stosunkowo krótkim czasie. 

Metoda umożliwia aktywny udział wszystkich uczest-
ników w procesie planowania i ułatwia im wyrażenie wła-
snego zdania. Dzięki temu mogą oni lepiej zrozumieć in-
tencje i poglądy pozostałych uczestników. 

Cel
   wspólne planowanie akcji, projektów, strategii zmian 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cele towarzyszące
   doświadczenie pracy zespołowej, zmiany perspektywy 

i aktywne uczestnictwo,
   zrozumienie specyfiki powiązań między aspektami spo-

łecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi zrównowa-
żonego rozwoju,

   praktyczna implikacja koncepcji zrównoważonego roz-
woju.

Faza grupowa 
Polecamy przeprowadzenie tej metody podczas fazy kre-
atywności. 

Liczba uczestników 
dowolna, optymalnie 12 – 30 uczestników 

Zespół 
min. 2; metoda może zostać przeprowadzona także przez 
osobę z zewnątrz. 

Czas trwania 
ok. 5 godzin, realizację tej metody można rozłożyć na kil-
ka etapów

   Więcej informacji i materiały do 
pobrania znajdą Państwo na na-
szym serwisie internetowym do 
EZR, Szerpa: www.szerpa-ezr.org

Metody
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Pozaformalne projekty edukacyjne na rzecz zrównoważone-
go rozwoju kształtują w młodzieży odpowiedzialną postawę 
wobec przyszłych pokoleń oraz utwierdzają młodych ludzi  
w przekonaniu, że ich głos jest ważny, a poprzez swoje zaan-
gażowanie mogą zmienić świat na lepszy – na szczeblu lo-
kalnym i globalnym.

Jeśli ktoś z Państwa nabrał ochoty na EZR, może za-
poznać się tu z przykładami interesujących projektów. Wy-
korzystywanie sprawdzonych przez innych metod i  tema-
tów oraz przykłady udanych projektów mogą być źródłem 
pomysłów zarówno dla osób doświadczonych w pracy pro-
jektowej, jak i dla zmotywowanych i ciekawych początku-
jących.

W dalszej części publikacji przedstawiamy Państwu 
projekty, które odbywały się w ramach konkursu PNWM  
o IV Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Spotkajmy się 
pojutrze”. Punktem wspólnym wszystkich projektów było 
podjęcie zagadnienia zrównoważonego rozwoju, natomiast 
dobór tematu i formy spotkania oraz metod pracy zależał 
od organizatorów. Każde z tych przedsięwzięć ubiegało się 
o główną nagrodę (w dwóch kategoriach: wymiany szkol-
nej i pozaszkolnej). Przy opisie każdego projektu znajdą 
Państwo informację o tym, który z nich znalazł się w gro-
nie laureatów lub został wyróżniony przez jury. Inicjatywy 
te skłoniły młodzież do refleksji nad własną odpowiedzial-
nością za jakość życia na Ziemi dziś i jutro, i dlatego pole-

camy Państwu zapoznać się z nimi przed przystąpieniem 
do organizowania własnego projektu. 

Poza tym znajdą Państwo również informację o semina-
rium, które zostało zorganizowane przez PNWM. Spotka-
nie to przyczyniło się do ponadgranicznego przygotowania 
młodzieży z Polski i Niemiec do 19. Szczytu Klimatycznego 
ONZ, który miał miejsce w Warszawie pod koniec 2013 roku. 
Projekt ten dał szansę młodym ludziom zainicjować swo-
ją własną kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatu. 

Wszystkie zaprezentowane projekty są wspaniałe i nie-
powtarzalne. Chcemy umożliwić Państwu samodzielną or-
ganizację takich projektów – nie chodzi tu jednak tylko  
o powielanie gotowych pomysłów, ale o tworzenie indywi-
dualnych koncepcji. Przedstawione tu projekty są więc im-
pulsami: Niech zrobią Państwo coś podobnego, ale zarazem 
innego! Niech pozwolą się Państwo zainspirować, pozosta-
jąc autentycznymi! Niech będą Państwo innowacyjni, pusz-
czając wodze fantazji. Na początku może się to Państwu wy-
dawać trudne, ale po prostu wystartują Państwo z pozycji,  
w której się aktualnie znajdują. Nie tworzą Państwo nowo-
ści, ale rozwijają Państwo posiadane już zasoby. Działają 
Państwo w duchu zrównoważonego rozwoju! 

Dane adresowe, znajdujące się w opisach projektów, 
mają na celu zachęcić Państwa do nawiązania kontaktu  
z organizatorami projektów oraz do wymiany doświadczeń.

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
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Uczestnicy i organizatorzy wyróżnionych projektów podczas uroczystości wręczenia IV Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2013  

„Spotkajmy się pojutrze”, Berlin, 04.02.2013 r.



Eko-trendsetterzy
Aktywne zaangażowanie dla zrównoważonego rozwoju

Czym jest właściwie zrównoważony rozwój? I jaki ma on 
związek ze mną? Takie pytania stawiali sobie uczestnicy 
projektu. 

Podczas pierwszego spotkania młodzi ludzie poznali 
wielorakie aspekty tego pojęcia – od tematów ekologicz-
nych, przez system globalnych zależności, po kwestie spo-
łeczne. Poza tym przygotowali krótkie filmy, omawiają-
ce poszczególne tematy i zastanawiali się, jakie działania 
mogą podjąć w swojej okolicy. Wtedy też powstał pomysł 
zorganizowania drugiego spotkania w Świdniku, które było 
szczególnie poświęcone kwestii indywidualnego zaanga-
żowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

W czasie pomiędzy spotkaniami młodzi ludzie przepro-
wadzali akcje informacyjne i ankiety oraz przygotowywa-
li petycje dotyczące sieci ścieżek rowerowych i produktów 
pochodzących ze Sprawiedliwego handlu, które złożyli na 
ręce przedstawicieli odpowiednich instytucji podczas dru-
giego spotkania. 

Podczas całego projektu uczestnicy realizowali ideę 
zrównoważonego rozwoju w praktyce. Ponadto stworzy-
li scenariusze poszczególnych części projektów w języku 
polskim i niemieckim, które zostaną w przyszłości udo-
stępnione innym organizatorom spotkań. 

Projekt zdobył IV Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzie-
ży „Spotkajmy się pojutrze” dla projektów, które odbyły się 
w 2012 roku w kategorii wymiany pozaszkolnej. 

Kategoria 
wymiana pozaszkolna 

Liczba uczestników
20

Wiek uczestników 
16 – 23

Czas trwania
6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsca
   Świdnik, województwo lubelskie, Polska
   Burg Ludwigstein bei Witzenhausen, Hesja, Niemcy

Partnerzy
   PL: Stowarzyszenie „Panorama Kultur”, Wojsławice
   PL: Fundacja LAB XXI, Świdnik
   D:  Jugendbildungsstätte Ludwigstein (Dom Spotkań 

Młodzieży „Ludwigstein”), Witzenhausen

Kontakt
   www.pk.org.pl
   www.labxxi.wordpress.com
   www.burgludwigstein.de

Głosy uczestników

   Dobrze, że zdecydowałem się jeść czekoladę pocho-
dzącą ze Sprawiedliwego handlu. Jest droższa, więc 
będę jej jeść mniej.

   Kupuję sok jabłkowy, bo jabłka rosną w Niemczech i nie 
muszą być transportowane przez cały świat tak jak np. 
pomarańcze.

   Po co ci nowa komórka? Myślisz, że twój stary telefon 
rozłoży się tak jak ogryzek? Nie – i nawet za tysiąc lat  
– też nie!

Projekty
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Jutro gramy dalej!
Fairplay dla zrównoważonego rozwoju

Wielkie wydarzenie, jakim były Mistrzostwa Europy w Pił-
ce Nożnej 2012 w Polsce i na Ukrainie, stało się punktem 
wyjścia dla uczestników trójstronnego projektu i okazją 
do zapoznania się z różnymi aspektami zrównoważonego 
rozwoju, do dyskusji nad nimi oraz do ich krytycznej anali-
zy. Podczas gier symulacyjnych i planowych, warsztatów, 
pracy w małych grupach i samodzielnie zainicjowanej 
akcji młodzi ludzie mieli po pierwsze możliwość spraw-
dzenia, czy i w jaki sposób można wykorzystać potencjał 
imprez masowych w służbie zrównoważonego rozwo-
ju. Po drugie przenieśli nadrzędną zasadę „fairplay” na 
pole zależności i decyzji ekologicznych, gospodarczych 
i  międzyludzkich, nie tylko w wymiarze abstrakcyjnym, 
ale również w bardzo konkretnym, odnoszącym się do co-
dziennych decyzji jednostek. W ten sposób uświadomili 
sobie zależności pomiędzy wydarzeniami lokalnymi a zja-
wiskami globalnymi, a także dostrzegli własny potencjał 
inicjowania zmian w duchu zrównoważonego rozwoju. 

Kategoria 
wymiana pozaszkolna / wymiana trójstronna 

Liczba uczestników
21

Wiek uczestników 
15 – 25 

Czas trwania
7 dni (PL) 

Miejsce
   Krzyżowa, województwo dolnośląskie 

Partnerzy
   PL: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europej-

skiego, Grodziszcze
   D: Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V., Berlin
   UA: Centr Osvitnich Iniciatyv (Centrum Inicjatyw Oświato-

wych), Lwów

Kontakt
   www.krzyzowa.org.pl
   www.kreisau.de
   www.coi.org.ua

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
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Świadoma teraźniejszość  
– świadoma przyszłość
Wizualni i kreatywni

Co ja mogę zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju  
w moim codziennym życiu? Odpowiedzi na to pytanie po-
szukiwali uczestnicy tego dwuczęściowego projektu: ana-
lizowali swój własny przebieg dnia i swoje otoczenie, kry-
tycznie przyglądali się relacjom medialnym związanym 
ze zrównoważonym rozwojem oraz swojemu zachowaniu 
konsumpcyjnemu, a także porównywali sytuację w swoich 
krajach. Dzięki zastosowaniu metod wizualnych i kreatyw-
nych młodzież z ośrodków wsparcia socjoterapeutyczne-
go łatwiej pokonała bariery komunikacyjne i językowe oraz 
problem różnego poziomu kształcenia. 

Program obejmował wycieczki, pracę z materiałem 
zdjęciowym i zadania kreatywne. Uczestnicy przygotowy-
wali w małych grupach krótkie filmy, w których prezen-
towali ekologiczne alternatywy konkretnych zachowań 
życia codziennego każdego z nas. 

Kategoria 
wymiana pozaszkolna / inkluzja

Liczba uczestników
19

Wiek uczestników 
15 – 20 

Czas trwania
6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsca
   Krzyżowa, województwo dolnośląskie, Polska
   Weimar, Turyngia, Niemcy

Partnerzy
   PL: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europej-

skiego, Grodziszcze 
   D: Europejskie Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży 

(Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungs-
stätte), Weimar 

Kontakt
   www.krzyzowa.org.pl
   www.ejbweimar.de

Głosy uczestników

   Spójrz w niebo – chmury są piękne.
   W naszym domu są fotoogniwa – to jest przyjazne dla 

środowiska. Segregujemy także śmieci.
   Praca nad filmami sprawiała nam radość. Przebierali-

śmy się i wyglądaliśmy śmiesznie!
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Nie tylko jedna kropla w oceanie
Rola jednostki w zrównoważonym rozwoju

Co każdy z nas ma wspólnego ze zrównoważonym rozwo-
jem? Na czym polega nasza odpowiedzialność? Jakie moż-
liwości wpływu ma jednostka? Te pytania stanowiły trzon 
trójstronnego projektu. Uczestnicy poznawali temat zrów-
noważonego rozwoju w teorii i praktyce oraz przyglądali się 
mu z wielu perspektyw, dotykających ich życia codzienne-
go. Kreatywne warsztaty tematyczne i wycieczki nie słu-
żyły poszukiwaniu gotowych odpowiedzi i rozwiązań, lecz 
uwrażliwieniu, zdobyciu doświadczeń i wspólnemu poszu-
kiwaniu alternatywnych możliwości działania. Dyskusje  
w różnonarodowych parach, w małych grupach i na plenum 
oscylowały wokół tematu indywidualnej odpowiedzialności 
za działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Dla 
wielu uczestników podróż zagraniczna i spotkanie z rówie-
śnikami z innych krajów były nowością, a komunikacja po-
nad barierami językowymi była nowym ubogacającym do-
świadczeniem. 

Projekt odbył się w 2012 roku i zdobył wyróżnienie  
(w kategorii wymiany pozaszkolnej) w ramach konkursu 
o IV Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Spotkajmy się 
pojutrze”. 

Kategoria 
wymiana pozaszkolna / wymiana trójstronna

Liczba uczestników
23

Wiek uczestników 
15 – 20

Czas trwania
6 dni (D) + 6 dni (PL)

Miejsca
   Poznań, województwo wielkopolskie
   Görlitz, Saksonia, Niemcy

Partnerzy
   PL: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”, Poznań
   D: Stowarzyszenie Europa Direkt e.V., Drezno
   FR: Lycée „Ker Anna” (liceum „Ker Anna”), Kervignac

Kontakt
   www.cimhoryzonty.org
   www.europa-direkt.com
   www.lyceekeranna.fr

Głosy uczestników

   Zaskoczyło mnie to, że znając nawet kilka słów w in-
nym języku, da się porozmawiać i zrozumieć inne osoby 
– dzięki gestykulacji da się naprawdę dużo zrozumieć.

   Nauczyłam się współpracy i otwartości na nowości.
   Najbardziej podobało mi się poznanie tych ludzi – nie 

wszystkich, ale przyzwyczaiłam się do nich tak, jak do 
klasy, którą mam w rodzinnej miejscowości.

   Nauczyłam się, że tak naprawdę, pomimo tego, że ist-
nieje lekka bariera językowa, można się bardzo przy-
wiązać do kogoś, kogo dopiero poznałeś i dzieliłeś  
z nim pokój przez kilka dni.

   Podobała mi się praca w grupie z ludźmi innej narodo-
wości oraz gestykulowanie w taki sposób, aby dojść do 
porozumienia.

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
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Wyplatasz – wymiatasz
Wszechstronność wierzby wiciowej

W centrum projektu znalazła się wierzba wiciowa – suro-
wiec odnawialny, wykorzystywany do wytwarzania różnych 
produktów oraz jako źródło energii. Ten naturalny materiał, 
występujący w okolicy, zainspirował młodych ludzi: prze-
dyskutowali oni wszystkie związane z nim aspekty meryto-
ryczne oraz wykorzystali go tworząc praktyczne produkty. 
Ponadto poszerzyli swoją wiedzę o energiach odnawialnych  
i innych wymiarach zrównoważonego rozwoju. 

Wielość potencjałów uwidoczniła się także w samym 
projekcie: osoby z różnych krajów, młode i starsze, spraw-
ne i mniej sprawne rozmawiały i współpracowały ze sobą. 

Uczestnicy zorganizowali wiele akcji, skierowanych do 
lokalnej społeczności i osiągnęli długofalowy sukces. Wy-
niki projektu zaprezentowali także w swoich szkołach. 
Podczas pobytu w Polsce młodzież z Niemiec mieszkała  
w rodzinach swoich rówieśników i dzięki temu mogła przyj-
rzeć się warunkom życia w kraju sąsiada. 

Projekt zdobył Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 
„Spotkajmy się pojutrze” dla projektów, które odbyły się 
w 2012 roku w kategorii wymiany szkolnej. 

Kategoria 
wymiana szkolna / inkluzja

Liczba uczestników
26

Wiek uczestników 
14 – 16

Czas trwania
9 dni

Miejsce
   Nowa Sól, województwo lubuskie

Partnerzy
   PL: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk”, 

Nowa Sól
   D: Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken (Szko-

ła Europejska Centrum Kształcenia Ponadpodstawowe-
go Palmnicken), Fürstenwalde

Kontakt
   www.ckziu-elektryk.pl
   www.osz-oder-spree.de

Projekty
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Rzemiosło z przyszłością
Przejmujemy odpowiedzialność!

Głównym celem projektu było wykonanie, z zachowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju, mebli na boiska obu szkół 
partnerskich. Młodzi ludzie, którzy na co dzień w szkole 
mają do czynienia z odnawialnym surowcem drzewnym, 
zajęli się planowaniem, zdobyli materiały i zrealizowa-
li przedsięwzięcie z uwzględnieniem aspektów ekologicz-
nych, ekonomicznych i społecznych. Ważnym elementem 
projektu było także poprzedzające go intensywne przygo-
towanie merytoryczne. Uczestnicy poznali definicję zrów-
noważonego rozwoju, wybrali odpowiednie drewno, oma-
wiali kwestie transportu, zużycia, ustalali harmonogram 
przedsięwzięcia i przygotowywali się do produkcji. Pod-
czas spotkań zajmowali się już samym wykonaniem me-
bli, rozmawiali o założeniach i aspektach zrównoważonego 
rozwoju, prezentowali swoje dzieła i oczywiście poznawa-
li siebie nawzajem. W rezultacie powstały trwałe meble na 
boiska obu szkół, wyprodukowane z uwzględnieniem za-
sad zrównoważonego rozwoju, które teraz będą przypomi-
nać o tej idei i o wspólnym projekcie. 

Projekt odbył się w 2012 roku i zdobył wyróżnie-
nie (w kategorii wymiany szkolnej) w ramach konkursu  
o IV Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Spotkajmy się 
pojutrze”. 

Kategoria 
wymiana szkolna / wymiana zawodowa 

Liczba uczestników
25

Wiek uczestników 
16 – 18 

Czas trwania
5 dni (D) + 4 dni (PL)

Miejsca
   Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie, Polska
   Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Niemcy

Partnerzy
   PL: Zespół Szkół nr 2, Szczytno
   D: Berufsbildende Schule Technik – Gewerbe – Haus- Technik – Gewerbe – Haus-

wirtschaft – Sozialwesen [Szkoła zawodowa Technika  
– Rzemiosło – Gospodarowanie – Nauki społeczne], 
Bad Kreuznach

Kontakt
   www.zs2.powiatszczycienski.pl
   www.bbstghs.de

Głosy uczestników

   Nie wiedziałem, że temat zrównoważonego rozwoju 
dotyka tak wielu aspektów mojego życia i że tak dużo 
mogę zrobić w tej sprawie!

   Fajnie było zobaczyć, jak wygląda życie w innym kraju. 

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
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Świeży powiew wiatru w Europie
Czy energia wiatrowa w Polsce i Niemczech może być alternatywą
dla energii atomowej?

W kontekście katastrofy nuklearnej w Fukushimie uczest-
nicy projektu próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy, 
a jeśli tak to w jakim stopniu, energie odnawialne, np. ener-
gia wiatrowa, mogą stać się alternatywą dla energii atomo-
wej i energii pozyskiwanej z ropy naftowej, gazu ziemne-
go, węgla brunatnego i kamiennego. Zastanawiali się tak-
że nad tym, jak przebiegają poszczególne procesy produkcji 
energii, jakie są ich zalety i wady oraz jaki jest stan dyskusji 
nad tymi aspektami w Polsce i w Niemczech. 

Każdą kwestię uczestnicy analizowali w oparciu o wia-
domości merytoryczne (wykłady, filmy, wycieczki), a na-
stępnie formułowali praktyczne wskazówki w zakresie 
oszczędzania energii na co dzień. 

Podczas sześciu warsztatów tematycznych, koncentru-
jących się na takich aspektach jak: biomasa, energia sło-
neczna, oszczędzanie i zużycie energii, uczestnicy, pracu-
jąc w mieszanych grupach, zbudowali m.in. gliniany piec, 
solarną kuchenkę polową i rower elektryczny. Zwieńcze-
niem projektu była publiczna prezentacja jego praktycz-
nych rezultatów i dokumentacji. 

Projekt odbył się w 2012 roku i zdobył wyróżnienie  
(w kategorii wymiany szkolnej) w ramach konkursu o IV  
Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Spotkajmy się po-
jutrze”. 

Kategoria 
wymiana szkolna

Liczba uczestników
42

Wiek uczestników 
13 – 16

Czas trwania
10 dni (D) 

Miejsce
   Straußberg, Turyngia, Niemcy 

Partnerzy
   PL: Gimnazjum im. Jana Pawła II (obecnie: Szkoła Pod-

stawowa im. Jana Pawła II), Klucze
   D: Ferienpark Feuerkuppe e.V. Sondershausen (Park 

Wakacyjny Feuerkuppe e.V. Sondershausen), Straußberg
   D: Regelschule Ebeleben (obecnie: Gemeinschafts-

schule Ebeleben)

Kontakt
   www.sp-klucze.pl
   www.ferienpark-feuerkuppe.de
   www.rsebeleben.de

Głosy uczestników

   Podczas projektu zbudowaliśmy np. gliniany piec. To 
było ciekawe i nowe dla mnie. W domu na pewno bę-
dziemy opowiadać o projekcie.

   Współpraca z kolegami z zagranicy to dla mnie wspa-
niałe doświadczenie. Dzięki udziałowi w projekcie wiem 
teraz, że poprzez izolację cieplną budynków można za-
oszczędzić bardzo dużo pieniędzy.

   Podczas spotkania młodzieży również nauczyłam się tro-
chę języka polskiego, jednak muszę przyznać, że to trud-
ny język. To samo o naszym języku powiedzieli uczniowie 
z Polski. Jednak mimo wszystko rozumieliśmy się.

Projekty
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Czy goryle potrzebują komórki?
Za pomocą starych telefonów komórkowych ratujemy goryle

Komórki, smartfony – przedmioty, bez których nie wyobra-
żamy sobie naszego codziennego życia, stały się dla uczest-
ników projektu punktem wyjścia do rozmowy o zrównowa-
żonym rozwoju. Używany do ich produkcji koltan zaprowa-
dził ich do Konga – jednego z nielicznych krajów, w których 
występuje ten rzadki surowiec. Młodzi ludzie oceniali wpływ 
wydobycia koltanu na środowisko, w którym żyją zagro-
żone wyginięciem goryle, przyglądali się warunkom pra-
cy okolicznej ludności, szukali możliwości recyclingu tego 
cennego surowca naturalnego, a także analizowali wła-
sne zachowania konsumenckie. Uczestnicy z dwóch kra-
jów pracowali wspólnie nie tylko podczas dwóch spotkań 
projektowych, ale również przed, między i po ich zakończe-
niu: poszukiwali informacji i opracowywali zdobytą wiedzę. 
Zorganizowali także zbiórkę telefonów komórkowych, któ-
rą nagłaśniali podczas spotkań informacyjnych w swoim 
środowisku. Poprzez swoją akcję włączyli się w inicjatywę 
Towarzystwa Zoologicznego we Frankfurcie (Zoologische  
Gesellschaft Frankfurt, ZGS). 

Kategoria 
wymiana szkolna / wymiana zawodowa

Liczba uczestników
31

Wiek uczestników 
16 – 24

Czas trwania
6 dni (PL) + 6 dni (D)

Miejsca
   Lubliniec, województwo śląskie, Polska
   Bad Nauheim, Hesja, Niemcy

Partnerzy
   PL: Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, Lubliniec
   D: Berufliche Schulen am Gradierwerk (Szkoły Zawo-

dowe am Gradierwerk), Bad Nauheim

Kontakt
   www.mickiewicz.net.pl
   www.bsg-bn.de

Głosy uczestników

   Mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności języko-
we w codziennych sytuacjach życiowych. Za nami nie-
zapomniane chwile i dużo wspomnień. Bardzo zżyliśmy 
się ze sobą i ciężko było nam się rozstać. Z niecierpli-
wością czekamy na kolejne wspólne spotkanie, które 
będzie miało miejsce we wrześniu w Niemczech.

   Moim zdaniem należy wprowadzić do programu szkol-
nego projekt lub przedmiot „zrównoważony rozwój”. 
Wprawdzie mówi się, że zrównoważony rozwój to posta-
wa życiowa, ale wielu nie wie, co oznacza to pojęcie.

Szczyty, ryby, piramidy – Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  
w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży
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Sąsiedztwo dla globalnego 
zrównoważonego rozwoju
Edukacja globalna

Projekt „Sąsiedztwo dla globalnego zrównoważonego roz-
woju” zajmował się społecznymi, ekologicznymi i ekono-
micznymi aspektami zrównoważonego rozwoju w odnie-
sieniu do globalnych zależności. Jego celem było przygoto-
wanie młodych ludzi z Polski i Niemiec do roli ambasado-
rów nauczania zrównoważonego i globalnego. Centralnym 
punktem trzyczęściowego projektu, złożonego z dwóch 
spotkań i fazy praktycznej, było przedstawienie treści  
i metod, ich praktyczne zastosowanie oraz krytyczna oce-
na zdobytych umiejętności. Szczególnie ważne było uwraż-
liwienie uczestników na globalne zależności, ich reflek-
sja nad własną postawą oraz dyskusja nad indywidualny-
mi możliwościami podjęcia działań. Wspólna praca mery-
toryczna, ubogacona poprzez różne charakterystyczne dla 
danych krajów podejścia pedagogiczne, przyczyniła się do 
intensyfikacji wymiany pomiędzy uczestnikami oraz do ich 
wzajemnego zbliżenia się. W rezultacie powstała polsko-
niemiecka sieć specjalistów z zakresu nauczania zrówno-
ważonego i globalnego.

Projekt odbył się w 2012 roku i zdobył wyróżnienie  
(w kategorii wymiany pozaszkolnej) w ramach konkursu 
o IV Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Spotkajmy się 
pojutrze”. 

Kategoria 
program specjalistyczny

Liczba uczestników
20

Wiek uczestników 
21 – 29

Czas trwania
7 dni (PL), 4 dni (D), faza praktyki (D, PL)

Miejsca
   Dobków, województwo dolnośląskie, Polska
   Diera-Zehren, Saksonia, Niemcy

Partnerzy
   PL: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Warszawa
   D: arche noVa e.V., Drezno

Kontakt
   www.pah.org.pl
   www.arche-nova.org

Głosy uczestników

   Najbardziej zaskakujące dla mnie było to, że współpraca 
międzynarodowa, tak jak tu między Polakami a Niemca-
mi, jest taka imponująca i że daje ona tyle energii.

   Nie miałem wcześniej doświadczenia z tego typu 
współpracą i nie doceniałem energii, którą może dać 
polsko-niemiecka współpraca. Jestem zachwycony, to 
był wspaniały pomysł.

   Te spotkania były bardzo inspirujące.
   Ten projekt dużo zmienił w moim życiu, odkrył nowy 

obszar, zarówno zawodowo jako i prywatnie, w którym 
chcę pracować, a mianowicie globalną edukację.

   Spotkanie przekracza wszelkie moje możliwe oczeki-
wania. My, jako uczestnicy tak niesamowicie dużo się 
od siebie uczymy. Projekt ma duży wpływ na mnie, 
mam dużo przemyśleń, dużo pytań i więcej pewności, 
o co w tym wszystkim chodzi.
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Aklimatyzacja przed Szczytem
Ochrona klimatu jednoczy 

Podczas seminarium zorganizowanego przez Polsko-
Niemiecką Współpracę Młodzieży młodzi ludzie z Polski  
i z Niemiec wspólnie zgłębiali tematykę zmian klimatu 
oraz zrównoważonego rozwoju. Każdego dnia uczestnicy 
zarówno dowiadywali się czegoś nowego w teorii, jak i brali 
aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez doświad-
czonych trenerów. Dominującymi formami warsztatów były 
praca w grupach i wspólne dyskusje. 

Najbardziej intensywną pracą twórczą był warsztat 
filmowy pod okiem znanego polskiego choreografa i tan-
cerza Michała Piroga, którego efektem były klipy propa-
gujące styl życia przyjazny klimatowi. Ustalenie jednej 
wersji scenariusza trwało długo, ponieważ każdy pomysł 
był szczegółowo analizowany i dyskutowany. Uczestnicy 
nagrali serię krótkich scenek, które porównywały zacho-
wania niewłaściwe z przyjaznymi klimatowi. Miały one 
pokazać odbiorcom, jak ich codzienne wybory wpływają 
na środowisko. Filmiki były wyemitowane w warszawskim 
metrze oraz w Pałacu Kultury i Nauki podczas Szczytu 
Klimatycznego. Są również dostępne na kanale PNWM 
w serwisie YouTube. 

Seminarium zostało przeprowadzone we współpracy  
z niemieckim zrzeszeniem BUNDjugend, Młodzieżo-
wą Siecią Klimatyczną oraz Fundacją im. Heinricha Bölla  
w Polsce. Patronaty nad wydarzeniem objął Minister Śro-
dowiska, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Pol-
sce oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Kategoria 
projekt PNWM 

Liczba uczestników
18

Wiek uczestników 
18 – 26

Czas trwania
5 dni (PL) 

Miejsca
   Obory k. Warszawy

Partnerzy
   PL: Młodzieżowa Sieć Klimatyczna oraz Fundacja 

im. Heinricha Bölla w Polsce
   D: BUNDjugend

Kontakt
   www.klimatyczna.wordpress.com
   www.pl.boell.org
   www.bundjugend.de

Głosy uczestników

   Zrobiliśmy między innymi symulację konferencji klima-
tycznej, pokazaliśmy jak mogą wyglądać takie obrady  
i przekonaliśmy się, jak trudne jest dojście do porozu-
mienia.

   Zagadnienie przewodnie zajęć od razu mocno nas zin-
tegrowało.
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Autorzy
Jochen Dallmer

studiował nauki polityczne, mieszka w Berlinie i od 15 lat 
pracuje jako trener i kierownik projektów z zakresu edu-
kacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lo-
kalnym, federalnym i międzynarodowym. Jego działania 
obejmują tworzenie koncepcji i realizację projektów, wy-
stępowanie w roli prelegenta, doradcy i wykładowcy. Poby-
ty za granicą oraz podróże do krajów globalnego Południa 
wzbudziły jego zainteresowanie tematyką zrównoważone-
go rozwoju. Swoją uwagę poświęca szczególnie kwestiom 
związanym z pojęciem globalnej sprawiedliwości. Aktual-
nie zajmuje się tematem: „Szczęście i zrównoważony roz-
wój”, któremu poświęcił napisaną w 2019 roku pracę dok-
torską. 

Jochen opisał metody Krytyczny spacer po sklepach, 
Warsztat przyszłości oraz Kampanie, akcje i projekty.

Sandra Ewers

pracuje jako tłumaczka specjalizująca się w tematyce z za-
kresu historii współczesnej, kulturoznawstwa i pedagogiki 
oraz menadżerka projektów związanych z polsko-niemiec-
kimi publikacjami, a także projektów kulturalnych. Studia 
nad Europą Wschodnią zaprowadziły Sandrę do Berlina, 
Sankt Petersburga i Krakowa. Przez sześć lat pracowała 
jako kierowniczka referatu koordynacji w warszawskim biu-
rze PNWM. W Bibliotece Państwowej w Berlinie zarządzała 
projektem, poświęconym twórczości Aleksandra von Hum-
boldta, we współpracy z Biblioteką Jagiellońską w Krako-
wie. Aktualnie prowadzi projekt online dissidenten.eu na te-
mat ruchu dysydenckiego w Europie Wschodniej. Sandra 
mieszka w Berlinie i najchętniej nigdy nie rozstawałaby się 
z rowerem.

Sandra opisała przykładowe Projekty.

Steffen Hauff

studiował historię Europy Wschodniej i Slawistykę. Pracu-
je jako autor i redaktor podręczników z zakresu wymiany 
młodzieży z Niemiec i krajów wschodnioeuropejskich. Ko-
ordynował grupy trenerów PNWM, przez wiele lat był zaan-
gażowany w polsko-niemiecką i międzynarodową wymianę 
młodzieży. Steffen jest wykwalifikowanym pedagogiem oraz 
wieloletnim harcmistrzem w Niemieckim Związku Skautów 
Świętego Jerzego (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, 
DPSG).

Steffen napisał teksty z zakresu Wiedzy. 

Karolina Maliszewska

jest prezeską Fundacji Sendzimira. Studiowała Psycho-
logię i Ochronę środowiska na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Pracuje jako wykładowczyni oraz trenerka licznych 
szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju, 
prowadzi również procesy partycypacyjnego podejmowania 
decyzji. 

Karolina opisała metody Fishbanks, Piramida zrówno-
ważonego rozwoju oraz Ślad ekologiczny. 

Wojciech Pappai

szkoleniowiec, coach oraz trener. Z wykształcenia przy-
rodnik, z zawodu manager, a trener z zamiłowania i pasji.  
W konsekwencji Wojtek dzieli się swoim doświadczeniem 
na temat zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowie-
dzialności biznesu, zarządzania. Kilkadziesiąt organizacji  
i firm z Polski korzysta z jego doradztwa i coachingu w za-
kresie wprowadzania i rozwoju CSR, a także budowania 
potencjału osobowego.

Wojtek napisał teksty z zakresu Wiedzy i Tematów, jak 
również opisał metodę Rzeczywistość globalna. 

Falko Reichardt

jest dyrektorem Zamku Bröllin w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim i wiceprzewodniczącym Rady ds. MDSM Krzy-
żowa. Temat zrównoważonego rozwoju, który od wielu lat 
zaprząta uwagę Falko, powoduje też, że jest on w ciągłej 
rozterce. Z jednej strony uprawia warzywa w swoim ekolo-
gicznym ogródku, a z drugiej często korzysta z samocho-
du w celach służbowych. Od 2007 do 2018 roku mieszkał  
w Polsce, działając początkowo w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo, a następnie w Mię-
dzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha 
Bonhoeffera w Szczecinie. W tym czasie przeprowadził po-
nad 100 polsko-niemieckich spotkań młodzieży i dotąd nie 
stracił nadziei, że dzięki nim świat zmieni się na lepszy. 
Niezależnie od tego, czy jego spotkanie młodzieży doty-
czy historii, demokracji, muzyki czy teatru, zrównoważo-
ny rozwój jest (prawie) zawsze ważnym aspektem. Patrząc  
w krótkiej perspektywie międzynarodowa wymiana jest 
niekoniecznie neutralna pod względem śladu węglowego. 
Jednak warto zauważyć, że jeśli uczestnicy zmieniliby coś 
w duchu zrównoważonego rozwoju, w długiej perspektywie 
bylibyśmy bliżej kompensacji emisji CO2.

Falko opisał metody ForesTRY i Szczyt klimatyczny. 

http://www.dissidenten.eu
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Martha de Jong-Lantink, Antarctica, november 2007,  

https://www.flickr.com/photos/marthaenpiet/2080978610

Alex Indigo, Tree planting,  

https://www.flickr.com/photos/alexindigo/2539870636

llee_wu, Vietnam Ha Long Bay,  

https://www.flickr.com/photos/13523064@N03/5536617078

Adrian Milliner, 313/365 age uk / the big knit / innocent,  

https://www.flickr.com/photos/goron/10755431666

luke chan, Color dance,  

https://www.flickr.com/photos/lukechanchan/14798503083

Tor Lillqvist, Dorade marbrée, Lithognathus mormyrus,  

https://www.flickr.com/photos/tml/4864197972

James Wheeler, Room for Power Lines,  

http://www.souvenirpixels.com/photo-blog/room-for-power-lines

Oxfam International, Delay kills,  

https://www.flickr.com/photos/oxfam/3613279433

Eyesplash – What happened to winter, Back to the Future,  

https://www.flickr.com/photos/eyesplash/8242713885

Choo Yut Shing, Tanjong Pagar Terminal,  

https://www.flickr.com/photos/25802865@N08/5353443634

campact, Endlagersuche Campact Bremen 2009,  

https://www.flickr.com/photos/campact/4946505138

Takashi Hososhima, Landmark Plaza,  

https://www.flickr.com/photos/htakashi/12615511053

Guy Gorek, Gelsenkirchen, GER 2010,  

https://www.flickr.com/photos/derguy/4586888887

Wilhelm Joys Andersen, Pyramid & Cairo,  

https://www.flickr.com/photos/wilhelmja/4233621497

Alpi2008, Burg_Ludwigstein_419,  

https://www.flickr.com/photos/alpi2008/4979951315

LaChan, IMG_2593,  

https://www.flickr.com/photos/infospacer/7426954546

Peter Werkman (www.peterwerkman.nl), Nature I,  

https://www.flickr.com/photos/werkman/7376269886

Stefan Gara, Mountain Gorilla,  

http://www.flickr.com/photos/gara/330127689

Gates Foundation, Exploring new ideas for education,  

https://www.flickr.com/photos/gatesfoundation/5486428854

Wybrane zdjęcia w tej publikacji posiadają licencję Creative Commons: 
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Fit for Diversity 
Card Collection

Redakcja: Magdalena Zatylna
Wydawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Zestaw polsko-niemieckich kart z 39 pojęciami z zakresu edukacji na rzecz 
różnorodności i edukacji antydyskryminacyjnej. Krótkie opisy wraz z uzupełniającymi 
je ilustracjami dostarczają podstawowej wiedzy z tej tematyki. Zbiór ten może 
stanowić źródło inspiracji oraz impuls do osobistej refleksji i podstawę do omówienia 
wielu zagadnień z zakresu praw człowieka. Atutem kart jest mozaika perspektyw, 
skojarzeń, osobistych historii, doświadczeń i emocji, jakie wywołują u Użytkowników 
i Użytkowniczek. Karty świetnie sprawdzą się w pracy z młodzieżą, mogą służyć jako 
podstawowy element do przygotowania wraz z organizacją partnerską projektu  
z zakresu edukacji na rzecz różnorodności. Do kart dołączona jest broszura  
z przykładami ich wykorzystania podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży  
– opisane w niej metody można dowolnie modyfikować i uzupełniać. 

„Fir for Diversiity Card Collection” i inne publikacje można zamówić przez stronę 
internetową PNWM: www.pnwm.org/publikacje

http://www.pnwm.org/publikacje
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Piłka w grze

Opracowanie gry: Łukasz M. Pogoda
Redakcja: Weronika Walasek-Jordan i Sandra Ewers
Wydawca: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Oto mecz piłkarski Polska – Niemcy o małym formacie, lecz dużej randze!  
Stół staje się stadionem, karty – murawą, a gracze – drużyną. Zespół, który  
wykaże się lepszym refleksem i większą znajomością słownictwa piłkarskiego  
w obu językach, ma duże szanse na wygraną. Prawdziwa gratka nie tylko dla  
młodzieży na spotkaniach polsko-niemieckich!

„Piłka w grze” pomoże młodzieży przełamać pierwsze lody i zapewni atmosferę 
świetnej zabawy w czasie każdego programu wymiany. Z wykorzystaniem kilku  
egzemplarzy gry (dwa do czterech) możliwe jest przeprowadzenie międzynarodowego 
turnieju piłki nożnej z udziałem nawet do 64 uczestników.

Instrukcja gry zawiera propozycje zabaw językowych, które posłużą jako rozgrzewka 
przed meczem lub pozwolą podsumować rozgrywki w polsko-niemieckiej grupie. 

Tę grę i inne publikacje można zamówić przez stronę internetową PNWM:  
www.pnwm.org/publikacje
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Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków  
i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. 

PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania 
młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja  
na trawie. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PNWM przeprowadza 
szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

PNWM została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako organizacja międzynarodowa przez rządy Polski  
i Niemiec, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia organizacji dzięki 
jej wsparciu odbyło się ponad 79 tysięcy projektów, w których udział wzięło 3 miliony uczestników.

Biuro w Polsce / Büro in Polen 
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
tel.: +48 22 5188910 
biuro@pnwm.org

www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech  
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam 

Tel.: +49 331 28479-0 
buero@dpjw.org

www.dpjw.org

Publikacja nie na sprzedaż. Dystrybucja wyłącznie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) lub jej partnerów.


