
Seminarium odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

PROGRAM 11-13.10.2013 

 

PIĄTEK, 11.10.2013 

18:00 -19:00 Przywitanie uczestników 

obiadokolacja 

19:00-20:30 Wprowadzenie do edukacji globalnej -  

Dlaczego edukacja globalna w świetlicy – warsztaty z 

praktycznymi sposobami wykorzystania zagadnień edukacji 

globalnej w zajęciach świetlicowych. 

Izabela Parkitna - Mierzwa 

 

SOBOTA, 12.10.2013 

8.00 – 8.30  Śniadanie 

8.30 -10.00 Zakres tematyczny i metody edukacji globalnej – warsztaty 

Izabela Parkitna - Mierzwa 

10.00– 10.15 Przerwa kawowa 

10.15-12.00  Zakres tematyczny i metody edukacji globalnej –cd 

12:00-13:00 Impulsy dla edukacji globalnej –  w oparciu o Katolicką Naukę 

Społeczną oraz dokumenty bazowe Międzynarodowego Dzieła 

Kolpinga  

Hubert Tintelott 

13.00 – 14.00  Obiad 

14.00 – 15.45  Przykłady działań z zakresu edukacji globalnej w 

kolpingowskim świecie  

 z perspektywy międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
Hubert Tintelott 

15.45-16.00 Przerwa kawowa 

16.00-18.00 Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie edukacji globalnej na 

przykładzie doświadczeń Dzieła Kolpinga w Szwajcarii  



Hildegard Holenstein i Ruth Rumo 

18.00-18.30 Kolacja 

 

NIEDZIELA, 13.10.2013 

8.00 – 8.30 Śniadanie 

8.30 -10.00 Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich 

ciekawość? (wykład)   

Sylwia Gajownik 

10.00– 10.15 Przerwa kawowa 

10.15-12.00  Wybrana metoda pracy z uczniami – projekty edukacyjne 

Gdzie szukać i jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by 

wzbudzić ich ciekawość? (wykład)   

Sylwia Gajownik 

Podsumowanie  

Izabela Parkitna – Mierzwa 

12:15 Przedstawienie projektu  

13.15-14.00 Obiad 



 

Uczestnikami byli liderzy/opiekunie świetlic prowadzonych przez 7 stowarzyszeń  z całej Polski tj. z 

Chełmka, Kłodawy Gdańskiej, Łeby, Jarosławia, Koronowa, Niewieścina i Oświęcimia. Każdą świetlicę, 

poza Oświęcimiem, z której było 3 przedstawicieli, reprezentowały 2 osoby aktywne w ramach 

lokalnej działalności świetlicowej.  

Osoby uczestniczące w seminarium to przede wszystkim wolontariusze, ale również i pracownicy 

świetlic.  

Jako zagraniczni prelegenci wystąpili:   

 przedstawiciel SEK e.V. (Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V. – Pomoc 
Społeczno-Rozwojowa Dzieła Kolpinga) -  Hubert Tintelott.  

Uzasadnienie wyboru prelegenta:  

W latach 1973-2012 sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga,  rzecznik ds. 

europejskich  z ramienia  Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, członek Niemieckiej Komisji 

Justitia et Pax, doradca kościelnego dzieła pomocy  Adveniat, w latach 1993-2013 członek Komitetu 

Wykonawczego Renovabis, w latach 1997-2012 przewodniczący Grupy Roboczej ds. Współpracy 

Rozwojowej, szef grupy dyskusyjnej Justitia et Pax i związków zawodowych, odznaczony Orderem 

Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Krzyż Zasługi na Wstędze), odznaczony papieskim Orderem św. 

Grzegorza Wielkiego. 

 Przedstawiciele Kolping Schweiz (Kolping Szwajcaria) 
Hildegard Holenstein - naukowiec w zakresie pielęgniarstwa, obecnie na emeryturze, uzyskała tytuł 

doktora pielęgniarstwa, wiele lat pracowała w Szwajcarskim Czerwonym Krzyżu m.in. jako ekspert w 

zakresie szkolnictwa zawodowego. Od 35 lat działa w Rodzinie Kolpinga w Bern, od roku 1984 jest jej 

przewodniczącą, zaangażowana w różnych dziedzinach w działania kościelne, społeczne i 

wolontarystyczne, w których kieruje się duchem bł. Adolpha Kolpinga. 

Ruth Rumo – wykwalifikowana pedagożka, prowadzaca od wielu lat zajęcia dla dzieci m.in. z zakresu 

edukacji globalnej, religii 

 

Ze strony polskiej do współpracy zaproszono prelegentów, pracowników Fundacji Kultury 

Chrześcijańskiej Izabelę Parkitną -Mierzwa oraz Sylwię Gajownik.  



Izabela Parkitna – Mierzwa – ukończyła Uniwersytet Jagielloński, studia na wydziale Instytutu 

Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz studia podyplomowe z zakresu Ekonomii Społecznej. Od roku 

2010 zaangażowana w działania Fundacji Znak, a od 2012 r. trener edukacji globalnej, w tym: 

przeprowadzenie cyklu warsztatów (80 godz. szkoleniowych, we współtrenerstwie), w ramach 

projektu „Uchodźca – mój sąsiad”, cyklu warsztatów dla nauczycieli z zakresu edukacji 

międzykulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji (6 godz.), cyklu warsztatów dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu edukacji globalnej (82 godz. we współtrenerstwie), cyklu 

warsztatów dla nauczycieli (10 godzin) dot. edukacji globalnej, w ramach projektu „Globalnie – 

Odpowiedzialnie”, cyklu warsztatów dla młodzieży (64 godziny szkoleniowe) dot. idei Martina 

Luthera Kinga i praw człowieka, w ramach projektu „Takie mam marzenie: zmienię świat wokół 

siebie”.  

 

Sylwia Gajownik - antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

zatrudniona w Fundacji Znak od 2002 roku. Od kwietnia 2010 roku członek zarządu Fundacji Kultury 

Chrześcijańskiej Znak. Autorka i koordynatorka większości projektów edukacyjnych z zakresu 

wielokulturowości, edukacji globalnej, edukacji obywatelskiej i projektów poświęconych integracji 

uchodźców i imigrantów z polskim społeczeństwem realizowanych przez Fundację Kultury 

Chrześcijańskiej Znak.  


