
  
Treść 

 
 Miejsce spotkania  

 
  

Kompleksowe zadania w edukacji ekologicznej 
najczęściej można realizować w formie projektów. 
Stawia to przed kierownictwem i członkami 
zespołu szczególne wyzwania, ponieważ zespoły 
projektowe są zespołami czasowymi, a ich 
członkami są różne organizacje, o różnych 
kulturach, które możliwie szybko powinny 
efektywnie ze sobą współpracować.  
 
Kierownictwu musi się udać rozbudzić entuzjazm 
zespołu do realizacji celów, rozdzielić zadania  
w zależności od mocnych stron uczestników, 
organizować procesy oraz stworzyć 
konstruktywną/dającą radość współpracę.  
 
Do tego kierownictwo i zespół potrzebują jasnej 
sytuacji dotyczącej zrozumienia ról, wiedzy o 
szczególnej dynamice zespołów projektowych  
i umiejętności kierowania nimi.   
 
W czasie seminarium w formie ćwiczeń i na 
dobrych przykładach z Państwa praktyki 
przekazana zostanie Państwu niezbędna wiedza  
i umiejętności.  
 
 
Prowadz ący:  
 
Seminarium prowadzone będzie przez Martina 
Meissnera i Giselę Dengler (zarządzanie 
jako ścią). Prowadzący są doświadczonymi 
trenerami zarządzania i trenerami kadr 
kierowniczych. Posiadają wieloletnie 
doświadczenie w praktycznym wspieraniu 
projektów i ich realizacji w dużych  
i międzynarodowych przedsiębiorstwach  
oraz organizacjach.  
www.qs-management.de 
  
 
 

 Sächsische Bildungs - und Begegnungsstätte 
Windmühle Seifhennersdorf e.V.  
Neugersdorfer Straße 7 
02782 Seifhennersdorf (ok. 20 km od Zittau) 
Saksonia / Niemcy 
 
www.windmuehle-seifhennersdorf.de  
 
 
 
 
Dojazd 

 
 
Samochodem z Polski:  
 
Np. przez przejście  Bogatynia-Zittau następnie w 
kierunku Oppach do Niederoderwitz, dalej przez 
Spitzkunnersdorf do Seifhennersdorf. 
 
 
 
 
Dalsze informacje i zgłoszenia:

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zarządzanie dla edukatorów 
ekologicznych 
 
Część I 
 
 

Praca w zespole  

i kierownictwo 
 
Szkolenie  
 
18 – 19 kwietnia 2013 (czwartek – pi ątek)  
 
w Seifhennersdorf (Niemcy) 
 
 
 
 
 
 

    
     



Wiążące zgłoszenie uczestnictwa  

 

 Program, 1 dzień 

 

 Program, 2 dzie ń 

 
na  polsko-niemieckie szkolenie „ Praca w zespole 
i kierownictwo“, organizowane przez  Saksońską 
Fundację Krajową ds. Przyrody i Środowiska 
Naturalnego  - LaNU (Drezno) we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Południowo-Zachodnie Forum 
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” (Lubań) w 
ramach projektu „Nowe Drogi dla Edukacji 
Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym Śląsku - projekt 
ramowy Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej“. 
 
Termin zgłosze ń do 10.04.2013. Później zgłoszenia 
przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. 

 
 

Nazwisko, Imię 
 
  
   

 
Organizacja / Instytucja /  Osoba prywatna 
  
    

 
Adres 
    
  

 
Kod, Miejscowość 
  
    

  
Wykonywany zawód 
 
  
 
  

 
Telefon/Fax 
  
  
  

 
E-Mail 
 
    
 

 
Wyżywienie Prosimy określić: TRADYCYJNE lub WEGETARIAŃSKIE.  
 
 
 

 
Podpis 

 

  Czwartek 18.04.2013 
 

9:30 Powitanie 
 Katrin Weiner 
 Saksońska Fundacja Krajowa Przyroda  
             i Środowisko 
 
9:35 Zrozumienie ról,  zadania, kompetencje  

i odpowiedzialność za wynik w zespole  
 
12:30 Obiad 
 
13:30  Tworzenie zespołu  
 
15:30 Przerwa kawowa 
 
16:00  Narzędzia do efektywnej pracy w zespole 
  

18:30 Kolacja 
 
19:30 Ćwiczenia na dobrych przykładach 
 
21:00 Zakończenie pierwszego dnia 
 

Warunki ramowe
 

• Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.  
• O zakwalifikowaniu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
• Zgłoszenie zobowiązuje do udziału. 
• Dla wszystkich uczestników zostaną zarezer-

wowane miejsca noclegowe z 18 na 19 
kwietnia w pokojach 2-osobowych. Za nocleg i 
wyżywienie uczestnicy nie ponoszą opłat.   

• Prosimy o podanie w zgłoszeniu informacji nt. 
rodzaju zamawianego wyżywienia.  

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

• Uczestnicy samodzielnie organizują i ponoszą 
koszty transportu. Możemy poinformować o 
tworzących się grupach wyjazdowych. 

 

 
 

Piątek 19.04.2013 
 

8.30 Dzień dobry! 
 
8.45 Struktura i elementy prowadzenia narad  
             w zespole (moderacja) 
 
10.15 Mała przerwa 
 
10:15    Przygotowanie moderacji dla dobrych  
             przykładów 
 
12:00 Obiad 
 
13:00 Przeprowadzenie przygotowanych  
             moderacji 
 
15.30 Przerwa kawowa 
 
16.00 Podsumowanie seminarium 
 
16:45  Zakończenie  
 
 

Wskazówka 
 

• Szkolenie jest elementem projektu „Nowe 
Drogi dla Edukacji Ekologicznej w 
Saksonii i na Dolnym Śląsku“ – projekt 
ramowy Trójnarodowej Sieci Edukacji 
Ekologicznej“. Dofinansowane jest przez 
Unię Europejską ze środków  Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Saksonia – 
Polska 2007 – 2013. 
 

• Szkolenie skierowane jest wyłącznie do 
edukatorów ekologicznych  z Saksonii i 
z Dolnego Śląska (w szczególno ści 
powiaty: bolesławiecki, luba ński, 
lwówecki, zgorzelecki, jeleniogórski i 
miasto na prawach powiatu Jelenia 
Góra).  

      

 


