Rośliny i ludzie – polsko-niemiecki kurs doskonalący
Przez całe nasze życie jesteśmy otoczeni przez rośliny – w pokoju, w lesie i na łące, jemy je i
ubieramy się w tkaniny wykonane z ich włókien. Rzadko przeznaczamy swój czas, żeby dokładniej rozważyć ich naturę, wejść z nimi w głębszy kontakt. Ale róbmy to, wówczas doświadczymy, jak wpływają na nas łagodząco, jak możemy się odprężyć i znaleźć wewnętrzny spokój.
Przy tym być może odkryjemy ulubione rośliny lub też ulubione miejsca, które są charakterystyczne z powodu ich otoczenia i roślinnej okrywy. A wtedy nasza ciekawość stanie się coraz
większa, aby więcej usłyszeć i dowiedzieć się od naszych życiowych towarzyszy i o nich. Do
czego używali roślin nasi przodkowie? Ta wiedza nie została jeszcze stracona! Jak warunki
naturalne współgrają (współpracują), że rośliny rozwijają się za każdym razem w swojej
wyjątkowej postaci (w całym swoistym gatunku) i mogą tworzyć różnorodne biotopy poprzez
subtelnie dostrojone współdziałanie. Naszymi rozbudzonymi zmysłami możemy to sami
odkryć! Jak przeżywamy i tworzymy nasze ludzkie stosunki z tymi roślinnymi krewnymi? Czego
możemy się nauczyć od roślin dla siebie samych i naszych międzyludzkich stosunków? Ponieważ
niezwykłą i imponującą perspektywą jest patrzenie przez charakter roślin i roślinne relacje na
ludzkie charaktery i relacje w grupie ludzi oraz dynamikę grupy, dlatego na kursie będzie też
miejsce i dla tych tematów. Z czasem i cierpliwością możemy zdobywać wspaniałe doświadczenia!
Związek Ochrony Parku Märkische Schweiz e.V z siedzibą w Centrum Wychowania i Edukacji
Środowiskowej Drei Eichen w Buckow/Szwajcaria Marchijska (Brandenburgia) opracował
polsko-niemiecki kurs doskonalący odnośnie wiedzy o roślinach we współpracy z polskoniemieckim zespołem: pedagogami roślin Melanie Vraux oraz Maya Juliane Patzke z Wildwärts
(www.wildwärts.de), arteterapeutką i absolwentką Studium Trenerskiego Agnieszką Gumbis
oraz doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii – botaniki Magdaleną Wojciechowską.
Kurs doskonalący odbędzie się w formie 7 zjazdów weekendowych w okresie od kwietnia 2018 r.
do marca 2019 r. i będzie miał miejsce w Centrum Wychowania i Edukacji Środowiskowej Drei
Eichen oraz w gospodarstwie Czarcia Podkowa w Sarbinowie, niedaleko Kostrzyna nad Odrą.
Podczas kursu doskonalącego przekazujemy między innymi:





wiedzę z zakresu botaniki i ekologii odnośnie poszczególnych roślin oraz rodzin roślinach;
wiedzę o wykorzystaniu roślin w żywieniu, ziołolecznictwie i innych;
znajomość metod przekazywania wiedzy grupom oraz zrozumienie dynamiki grupy;
pomysły na kreatywne projekty z użyciem roślin.

Terminy:
1. Moduł
2. Moduł
3. Moduł
4. Moduł
5. Moduł
6. Moduł
7. Moduł

13.-15.04.2018 w Drei Eichen
01.-03.06.2018 w Drei Eichen
06.-08.07.2018 w Drei Eichen
17.-19.08.2018 w Czarcia Podkowa
28.-30.09.2018 w Drei Eichen
19.-21.10.2018 w Czarcia Podkowa
01.-03.03.2019 w Drei Eichen

Na czas pomiędzy kolejnymi zjazdami, uczestnicy otrzymają do opracowania zadania i ćwiczenia,
dzięki którym będą mieli możliwość pogłębienia własnych doświadczeń. Opracowanie tychże zadań
pozwoli uczestnikom otrzymać certyfikat wieńczący nasz kurs.
Wszelkie niezbędne do pracy materiały, zostąną udostępnione uczestnikom w dużej mierze dzięki
dotacji na rzecz polsko-niemieckiej współpracy. Podczas kursu doskonalącego przedstawimy
również propozycje materiałowe oraz literaturę dla tych, którzy pragnęliby rozwijać się dalej.
Uczestnikom kursu zapewniamy nocleg w skromnych pokojach kilkuosobowych, w razie potrzeby,
można nocować we własnym namiocie. Na terenie ośrodka serwujemy jedzenie wegetariańskie.
Koszta:
420 € opłata za kurs dla polskich uczestników
Zniżka: 390 € w przypadku wiążącej rezerwacji oraz przy wpłacie zaliczki w terminie do 28.02.2018 r.
140 € dopłata do kosztów wyżywienia oraz noclegu. Pozostałe 336 € pokrywane jest z dofinansowania.
Zgłoszenie i zaliczka:
Zaliczka wynosi 100,- € i należy ją opłacić zaraz po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia ze strony
organizatora. W ten sposób zapewnione zostaje miejsce na liście uczestników.
W razie rezygnacji, organizator zatrzymuje 50 € wpłaty. W przypadku, kiedy rezygnujący uczestnik
znajdzie inną osobę na swoje miejsce, zatrzymana zostanie kwota wysokości 20 € (opłata manipulacyjna).
Pozostałe opłaty uiścić należy do dnia rozpoczęcia kursu, tj. 12.04.2018. Przelewu dokonać można
w dwóch ratach, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z organizatorem.
Opłatę za nocleg również uiścić należy do dnia rozpoczęcia kursu, tj. 12.04.2018. Przelewu dokonać
można w dwóch ratach, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z organizatorem.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie, przy pomocy załączonego formularza.

Zgłoszenie na polsko-niemiecki kurs doskonalący „Rośliny i ludzie“
Niniejszym składam swoje wiążące zgłoszenie do udziału w polsko-niemieckim kursie doskonalącym
„Wiedza o roślinach”:
Imię, Nazwisko
Adres
Telefon
email
Data urodzenia i obywatelstwo
Obszar zawodowy
Dotychczasowa wiedza o roślinach

Dotychczasowa wiedza o pracy z grupami

Czego oczekuję od kursu

Potwierdzam zrozumienie zasad dotyczących mojego wiążącego zgłoszenia oraz warunków płatności,
których zobowiązuje się przestrzegać.
Zobowiązuję się przestrzegać instrukcji organizatora oraz zatrudnionych przez niego osób prowadzących
kurs. Jestem świadom/-a, iż ćwiczenia podczas tego kursu odbywać się będą w naturze (w terenie), a
częściowo również po zmroku.
Odpowiedzialność organizatora ogranicza się do winy umyślnej i poważnego zaniedbania.
														
Data, podpis
Zgłoszenie ważne jest tylko z podpisem zgłaszającego się. Akceptujemy zgłoszenia nadesłane pocztą
mailową (scan).
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
Charlotte Bergmann
Umweltzentrum Drei Eichen
Königstr. 62
15377 Buckow					

lub na adres e-mail charlotte@dreichen.de

