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Szanowni Państwo,
Cieszymy się, że możemy Państwu przesłać drugi newsletter Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji.
Poza wywiadem z Ulrichem Ballhausenem przedstawimy Państwu projekty partycypacyjne i poinformujemy
o aktualnościach, jak otwarcie archiwum i wydanie aktualnej publikacji Centrum.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktorów polsko-niemieckiego regionu przygranicznego (ale naturalnie także wszystkich innych) do kontaktowania się z nami w razie pytań, życzeń lub sugestii i życzymy miłej
lektury.
Z poważaniem
Zespół
Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji
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Wywiad z Ulrichem Ballhausenem

02

Ulrich Ballhausen jest od 2012 roku przewodniczącym
stowarzyszenia
Zespół
Niemieckich
Placówek
Kształceniowych (AdB). Wcześniej przez 15 lat prowadził
Europejskie Centrum Edukacji i Spotkań Młodzieży
w Weimarze (EJBW). Dodatkowo działa w Radzie ds.
MDSM w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
w Krzyżowej w Polsce i jest także członkiem założycielem
i członkiem zarządu organizacji Mobilne Doradztwo przeciw Ekstremizmowi Prawicowemu w Turyngii (Mobit).
Rozmowę przeprowadził Nikolaus Teichmüller.

Pytanie: Czym zajmuje się AdB? Jak powstał?
UB: Stowarzyszenie Zespół Niemieckich Placówek
Kształceniowych (AdB) jest federalnym zrzeszeniem
ds. kształcenia obywatelskiego młodzieży i dorosłych,
liczącym ponad 100 instytucji członkowskich. Chodzi
przy tym o placówki kształceniowe, uniwersytety ludowe,
międzynarodowe domy spotkań i akademie. Poza mniejszymi instytucjami z raczej kameralnymi zespołami pracowników i niewielką liczbą miejsc noclegowych członkami
są także duże podmioty, jak na przykład fundacje polityczne. Stowarzyszenie AdB jako zrzeszenie branżowe
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wspólnie ze swoimi instytucjami członkowskimi opracowuje i wypróbowuje innowacyjne formaty pozaszkolnej
edukacji politycznej, a tym samym przyczynia się ostatecznie do zachowania i rozwoju demokracji. AdB organizuje wymianę doświadczeń wśród specjalistów w instytucjach członkowskich, opracowuje programy dokształcania
i konferencje specjalistyczne, generuje impulsy z zakresu polityki edukacyjnej i branżowej i w ten sposób
przyczynia się do rozwoju jakościowego w edukacji
obywatelskiej, w pracy międzynarodowej oraz samych instytucjach członkowskich. Za sprawą ścisłych
kontaktów AdB z decydentami politycznymi oraz
centralnymi instytucjami w dziedzinie edukacji (obywatelskiej) młodzieży i dorosłych AdB reprezentuje
członków i edukację obywatelską w przestrzeni publicznej, do czego dodatkowo przyczynia się także narodowa
i międzynarodowa struktura sieci.
To zrzeszenie branżowe zostało
założone w dniu 8/9 września
1959 roku w Akademii Kształcenia
Obywatelskiego
w Tutzing,
a od roku 1962 jego pełna nazwa brzmi następująco: „Stowarzyszenie
zarejestrowane
Zespół Niemieckich Placówek
Kształceniowych - Niezależne
Instytucje Kształcenia Obywatelskiego i Pracy z Młodzieżą“.
W ówczesnym statucie – który
oczywiście obowiązuje do dzisiaj
– odnotowano, że „Zespół wspiera bezpośrednio i pośrednio
kształcenie młodzieży i osób dorosłych, w szczególności
edukację obywatelską, jako element dokształcania“.
Pytanie: Z kim Państwo współpracują? Na szczeblu narodowym, międzynarodowym? Czy istnieją porównywalne instytucje w innych krajach (UE)?
UB: Najważniejszymi partnerami na szczeblu narodowym są Federalna Komisja ds. Edukacji Obywatelskiej (bap) oraz Wspólna Inicjatywa Podmiotów Edukacji
Obywatelskiej Młodzieży (GEMINI). Jako że na szczeblu krajów związkowych także istnieją związki instytucji
i podmiotów edukacji obywatelskiej, także one, obok
różnych stowarzyszeń młodzieżowych i charytatywnych
oraz licznych ruchów społecznych, należą do ważnych
partnerów. Nie sposób wyliczyć w tym miejscu wszystkich dalszych partnerów, z którymi współpracujemy
w różny sposób i w różnych zagadnieniach. Ponieważ
AdB należy do ważnych zrzeszeń działających w obszarze
edukacji obywatelskiej w Niemczech i posiada zdecydo-

wanie największą liczbę członków, nie ma chyba liczących
się partnerów ze strony państwa i społeczeństwa obywatelskiego, z którymi byśmy nie współpracowali.
Na szczeblu międzynarodowym i w ramach pracy
międzynarodowej szczególną rolę odgrywa założona
przez AdB Europejska Sieć Edukacji Obywatelskiej
i Kształcenia na rzecz Praw Człowieka DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe). Są to
także Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Dorosłych (EAEA), Europejska Platforma Obywatelska na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (EUCIS-LLL),
stowarzyszenie Biuro ds. Międzynarodowej Pracy
z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec (IJAB) oraz
Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DFJW)
i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM),
a także biura koordynacyjne i narodowa agencja Młodzież
dla Europy (Jugend für Europa). Także na płaszczyźnie europejskiej czy międzynarodowej
występują
stowarzysznia
podmiotów
kształcenia,
w szczególności w dziedzinie edukacji na rzecz
praw człowieka i demokracji
oraz pracy socjalnej i pracy
z młodzieżą. Wśród europejskich partnerów większym zainteresowaniem cieszy się raczej
szkoła i kształcenie formalne,
inaczej niż to ma miejsce
w
Niemczech,
czy
też
w AdB, gdzie skupiamy się
w większym stopniu na edukacji
obywatelskiej, czy też tzw. citizenship education. W tym
kontekście warto byłoby wymienić na przykład POLIS oraz
Centrum Demokracji w Wiedniu, CIDEM we Francji, CEO
(Centrum Edukacji Obywatelskiej) w Polsce.
Pytanie: Jeśli przyjrzy się Pan temu, jak postępuje europejski proces integracji w polsko-niemieckim regionie
przygranicznym, to w jakim miejscu jest dzisiaj wspólne, transgraniczne społeczeństwo obywatelskie? Jakie
sukcesy Państwo odnieśli? Jak wyglądają szanse rozwojowe? Gdzie występują trudności?
UB: Dla mnie europejski proces zjednoczenia,
a w ramach tego naturalnie współpraca polsko-niemiecka
i niemiecko-francuska, po wydarzeniach w ostatnich
stuleciach stanowią coś na kształt „cudu historii najnowszej“. Pracują nad tym - a wiemy przecież, że dla porozumienia trzeba działać nieustannie – liczne inicjatywy,
jak Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji
i Spotkań, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
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w Krzyżowej, stowarzyszenie MitOst czy też Nadodrzańska
Rada Młodzieży. Podczas mojej wyprawy Trasą Rowerową
Odra-Nysa miałem ponadto okazję doświadczyć, w jak
dużym stopniu znormalizowała się codzienność w regionie przygranicznym dla mieszkających tam ludzi. Porusza mnie to w głębi mojego serca. Z drugiej strony wiemy
z doświadczenia, jak kruche mogą być takie powiązania
i jak szybko znowu może zostać zakwestionowane to,
co udało się osiągnąć. Spotkania, komunikacja, wymiana
i współpraca między partnerami
i ludźmi nadal stanowią dla mnie
najistotniejszą podstawę dla pokoju i sprawiedliwości społecznej
a także dla tego, co wcześniej
– uważam, że to pojęcie jest
ciągle aktualne – określano jako
porozumienie między narodami. To właśnie aktualna sytuacja
w Unii Europejskiej oraz
europejska
wspólnota
wartości, na którą często się
powołujemy, pokazują nam przecież wyraźnie (przyjrzyjmy się chociażby aktualnemu zagadnieniu ucieczki i azylu), jak kruche są to procesy i jak powierzchownie przebiegają oraz jak ważna jest ciągła
i transgraniczna praca.
Pytanie: Gdzie dostrzega Pan szczególne szanse lub
też wkład Państwa instytucji w integrację tego europejskiego makroregionu?
UB: Jako zrzeszenie zajmujące się edukacją obywatelską
młodzieży i osób dorosłych AdB, na ile to uzasadnione
i konieczne, wspiera pracę instytucji członkowskich poprzez doradztwo, podnoszenie kwalifikacji, tworzenie
sieci, lobbying i wpływanie na politykę edukacyjną. Nawet jeśli AdB wraz ze swoimi instytucjami członkowskimi
opracowuje i realizuje projekty edukacyjne, to właściwa
praca odbywa się przecież na miejscu i jest realizowana przez instytucje oraz zaangażowanych ludzi. My
troszczymy się głównie o dobre warunki dla powodzenia pracy realizowanej przez konkretne podmioty. Ze
względu na strukturę sieci i ciężar polityczny jako AdB
staramy się o to, aby wizja Europy jako projekt pokoju
i sprawiedliwości nie zatrzymała się, stając się projektem
gospodarczym lub aby nie upadła całkowicie.
Pytanie: Proszę opisać jakiś konkretny projekt
Państwa stowarzyszenia.
UB: W tym miejscu ze względu na postrzeganie przez AdB

własnej misji oraz po to, aby wyjaśnić, jak wygląda nasza
praca, nie chciałbym się odnosić do żadnego konkretnego projektu edukacyjnego, lecz wolałbym jeszcze raz na
trzech przykładach przedstawić naszą rolę jako zrzeszenia:
(a) zasadniczo codzienna praca AdB jest realizowana
w komisjach specjalistycznych, których zadaniem jest
budowa sieci, wymiana fachowa i rozwój jakościowy
w gronie instytucji członkowskich. W ramach komisji
Praca
europejska
i międzynarodowa AdB oferuje przestrzeń do pochylenia się nad politycznymi
i pedagogicznymi kwestiami
z perspektywy europejskiej
i międzynarodowej;
(b) jako jeden z podmiotów
istniejącego już od 25 lat
Dialogu Badaczy i Praktyków Międzynarodowej Pracy
z Młodzieżą (FPD-IJA) AdB zabiega o bardziej intensywne
połączenie badań i praktyki
w międzynarodowej pracy i rozwój oraz realizację
projektów badawczych istotnych dla praktyki;
(c) jako członek w Radzie ds. MDSM Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej AdB bardzo konkretnie angażuje się w doradztwo i wspieranie instytucji,
która poświęca się przede wszystkim współpracy polskoniemieckiej.
Pytanie: Gdy spogląda Pan na krajobraz edukacji
pozaszkolnej w Niemczech (a także w Europie), to
które tematy są dla Pana najważniejsze?
UB: Jeśli chciałoby się wyliczyć ważne zagadnienia edukacji pozaszkolnej w Niemczech i Europie,
spoglądając na to także z praktycznej perspektywy instytucji członkowskich AdB, to należałoby wskazać na
takie zagadnienia jak Europa i globalizacja, wrogość
wobec przedstawicieli określonych grup i prawicowy
ekstremizm, migrację globalną i edukację na rzecz
zrównoważonego rozwoju, partycypację polityczną
i zaangażowanie obywatelskie a także na
kwestie międzykulturowe oraz odnoszące się do
świata pracy, a także mediów. Oczywiście
ważną rolę odgrywa również praca w zakresie edukacji historycznej i politycznej, w tym
przede wszystkim w miejscach pamięci.
Te tematy chciałbym w tym miejscu trochę abstrakcyjnie powiązać z pięcioma wyzwaniami europejskimi, na
które wskazał Oskar Negt w swojej książce „Gesellschafts-
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entwurf Europa“, a które dla mnie w pewnym sensie
wyznaczają kierunki w polityce i praktyce edukacyjnej:
1. Pierwsze wyzwanie to podjęcie pytania, co i jakie procesy rozbijają społeczeństwo? Chodzi tu o utratę więzi,
zagrożenia dla tożsamości i kryzysy powodujące erozję
kulturalną.
2. Drugim centralnym wyzwaniem jest zajęcie się procesami rozprzężenia społecznego; chodzi przy tym głównie
o coraz silniejszą polaryzację między biednymi a bogatymi
oraz między centrami a peryferiami.
3. Globalne zagrożenie dla społecznych i ekologicznych
podstaw egzystencji stanowi trzecie a
4. postęp ekonomiczno-technologiczny oraz jego etycznospołeczne ramy w interesie dobra powszechnego czwarte
wyzwanie.
5. Piąte wyzwanie polega na braku możliwości partycypowania, niedemokratycznych strukturach władzy, procesach depolityzacji i utracie pośrednich środowisk demokratycznych.
Pytanie: Co funkcjonuje dobrze, jeśli przyjrzy się
Pan polityce wspierania instytucji narodowych
i międzynarodowych? Gdzie widzi Pan potrzeby zmian?
UB: Zasadniczo to dobrze, że dostępny jest cały szereg
różnych możliwości i instrumentów wsparcia dla instytucji państwowych i niepaństwowych. Ta różnorodność
umożliwia podmiotom kształcenia uzyskanie dostępu
do źródeł odpowiadających ich pomysłom i zamierzeniom i po części całkiem dobrze zaopatrzonych. Z drugiej strony w parze z tym trendem idzie ogromna ekspansja wspierania projektów o ograniczonym czasie trwania kosztem wspierania struktur i pracy edukacyjnej
w systemie ciągłym. Dodatkowo w regularnych odstępach
zmieniają się się punkty ciężkości, na które można otrzymać
dofinansowanie, co powoduje, że w najgorszym razie podmioty muszą raz po raz na nowo ukierunkowywać swoją
pracę i dopasowywać się do aktualnych wytycznych. To
właśnie praca ze specjalnymi grupami docelowymi, praca w partnerstwach i sieciach międzynarodowych, jak
również praca pedagogiczna wspierająca postawy demokratyczne potrzebują ciągłości lub – by wyrazić to innym
słowem: pewności.
Od lat można obserwować, że dokonuje się proces
„ekonomizacji“ pracy pedagogicznej. Oznacza to, że
kształceniem, tak jak innymi produktami, handluje się
jak towarem, podlegając w coraz większym stopniu kryteriom pochodzącym z ekonomiki przedsiębiorstw, jak
analiza nakładów i wyników produkcji, jednowymiarowemu ukierunkowaniu na wynik końcowy i zagwarantowaniu konkurencyjności rynkowej, tracąc przy tym
zasadniczą funkcję kształcenia, a mianowicie wspiera-

nie autonomicznego podmiotu i krytycznego spojrzenia na społeczeństwo. Należy w tym kontekście wskazać
również na dwa kolejne trendy: Mimo wszystkich zapowiedzi lub starań procedury aplikacyjne na szczeblu
międzynarodowym stanowią wysoką barierę dla wielu
podmiotów; to prowadzi do coraz silniejszego skupiania
się na wielkich podmiotach dysponujących odpowiednimi zasobami. Drugi trend polega na braku finansowej
swobody działania w międzynarodowej pracy na szczeblu
samorządowym.
Pytanie: Jak ocenia Pan współpracę aktorów szkolnych i pozaszkolnych? Czego należałoby sobie życzyć
w odniesieniu do tej współpracy?
UB: Mówiąc zupełnie otwarcie, w tej kwestii już od lat
fakty widoczne są gołym okiem! Mógłbym teraz jeszcze raz wskazać na znaczenie nieformalnych procesów
edukacyjnych w procesie kształcenia ustawicznego i na
liczne projekty modelowe, które zostały opracowane i są
z powodzeniem zrealizowane między szkołami
a pozaszkolną pracą edukacyjną; jeszcze raz mógłbym
podkreślić, że przez współpracę ze szkołą można by trafić
do młodzieży, do której jeszcze nie udało się dotrzeć i że
wiedza fachowa obecna w kształceniu nieformalnym
mogłaby zdecydowanie wzbogacić szkołę. Ale czy te fakty
jak dotąd doprowadziły do jakiejś istotnej zmiany?
To, czego nadal brakuje, i co od zawsze towarzyszy mi
w mojej wieloletniej działalności zawodowej, to jasne
prawne warunki wspierania dla uzasadnionej koncepcyjnie i zgodnej z polityką edukacyjną współpracy między
pozaszkolnym obywatelskim kształceniem młodzieży
a szkołą! Tej współpracy nie wolno zostawić tylko przypadkowi lub zaangażowaniu pojedynczych osób, lecz
musi ona mieć umocowanie w rozumieniu struktur, przepisów szkolnych i programu nauczania – na partnerskich
zasadach między szkołą a pozaszkolną pracą edukacyjną.
W tej kwestii to przede wszystkim ministerstwa edukacji
powinny zacząć działać!
Pytanie: Jeśli mógłby Pan życzyć sobie czegoś w swojej
pracy lub dla swojego stowarzyszenia, to co by to było?
UB: Mam właściwie tylko dwa życzenia: szersze dostrzeżenie
przez społeczeństwo znaczenia edukacji obywatelskiej
oraz jej podmiotów w polityce i szerokiej opinii publicznej
i to nie tylko wtedy, gdy chodzi o sprawy społecznie„palące“,
oraz trwałe, pewne wsparcie finansowe dla regularnej pracy u podstaw edukacji obywatelskiej, które nie stawia tylko
na wspieranie samych projektów czy projekty wzorcowe!
Dziękujemy panu Ulrichowi Ballhausenowi za rozmowę!
www.adb.de
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Sprawozdania z projektów
Nadodrzańska Rada Młodzieży 2015

Jak wyglądają - 25 lat po przemianach politycznych,
po tak zwanej pokojowej rewolucji w NRD i zjednoczeniu Niemiec – stosunki polsko-niemieckie? Po
upadku muru berlińskiego,
w dniu 9.11.1989 r.,
wydarzyło
się
wiele,
i to nie tylko w polityce wewnętrznej kraju.
Również w stosunkach zagranicznych z sąsiadami
zmieniło się wiele. W dzisiej
szych czasach mówi się
dużo o polsko-niemieckiej współpracy - w oficjalnych
przemówieniach nawet o polsko-niemieckiej przyjaźni.
Ale
jak
sytuacja
ta
wygląda
naprawdę?
W
jakich
obszarach
działań
ma
miejsce
prawdziwa współpraca a nawet i przyjaźń? A jakich
dziedzinach nie są one w ogóle odczuwalne?
W ramach Nadodrzańskiej Rady Młodzieży 2015
szukaliśmy odpowiedzi na te pytania przeprowadzając
wywiady z ludźmi, którzy zarówno prywatnie jak i zawodowo są silnie związani z Polską. Przeprowadzaliśmy
również wywiady z przechodniami i pytaliśmy ich, jak
oni oceniają stosunki polsko-niemieckie i czy Polska jest
dla nich czymś powszednim.
Na początku uznaliśmy za ważne, by uzyskać historyczny zarys rozwoju stosunków polsko-niemieckich.
Umożliwiła nam to w rozmowie pani prof. Beata Halicka z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zapraszając nas na wspólną podróż
w przeszłość, wyjaśniając nam, jaki był rozwój stosunków polsko-niemieckich w latach 1945 – 1989.
Następnie wspólnie wyszukiwaliśmy najważniejsze wydarzenia w stosunkach polsko-niemieckich, od czasu
zjednoczenia Niemiec: 2004 – przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej, 2007 – przystąpienie Polski do strefy
Schengen i tym samym otwarcie granic, 2011 – wprowadzenie możliwości swobodnego podejmowania pracy w krajach wspólnoty. Jak te wydarzenia wpłynęły na
życie ludzi w rejonie przygranicznym, odpowiedź na to

pytanie, staraliśmy się znaleźć przez następnych kilka
tygodni.
Podczas pierwszego naszego spotkania w Zamku
Trebnitz
wzajemnie
się
poznawaliśmy
i dowiadywaliśmy się, jakie
polsko-niemieckie
inicjatywy powstały już
w ramach działalności
Zamku Trebnitz i znaleźliśmy ich kilka: „Kawa
na szczęście” - pierwsza
w Niemczech inkluzyjna, polsko-niemiecka kawiarnia funkcjonująca jako firma uczniowska, projekt
Translimes – Szkoła w regionie przygranicznym, jak
i nasz projekt partycypacji młodzieży - Nadodrzańska
Rada Młodzieży.
Podczas naszej pierwszej wycieczki do Frankfurtu nad
Odrą, usytuowanego na polsko-niemieckiej granicy
mieliśmy okazję porozmawiać z redaktorem naczelnym
regionalnej gazety MOZ odpowiadającym za kontakty polsko-niemieckie, jak i z kierownikiem SłubickoFrankfurckiego Centrum Kooperacji. Oprócz tego
przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Frankfurtu jak i Słubic.
Druga
gdzie
miany
nalnej

wycieczka zaprowadziła nas do Poczdamu,
odwiedziliśmy biuro Polsko-Niemieckiej WyMłodzieży, jak i polską redakcję telewizji regioRBB w dzielnicy Babelsberg. Chcieliśmy się tam
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przede wszystkim dowiedzieć, jaki obraz Polski kreują
niemieckie media. Po powrocie do Zamku Trebnitz
wzięliśmy udział w spotkaniu z reżyserem, Panem Tobiasem Lenelem, który przedstawił nam projekty polsko-niemieckie, w których sztuka staje się transgranicznym medium.
Podczas naszego ostatniego spotkania zajmowaliśmy
się tworzeniem scenariuszy przyszłości. Jak będzie
wyglądać polsko-niemiecka granica za 25 lat? Jakie wytyczne powinno się już dziś wprowadzić w dziedzinie
polityki, szkolnictwa, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego, aby nasze społeczeństwa się jeszcze bardziej do siebie zbliżyły. I kiedy w Polsce zostanie wprowadzona waluta Euro?
Wszystkie wyniki naszej pracy – rola polityki, historii,
sztuki, mediów, edukacji szkolnej i pozaszkolnej jak
i zdania zwykłych mieszkańców – wszystko to zawarliśmy
w gazecie, wydanej z okazji obchodów 25-lecia istnienia
Kraju Związkowego Brandenburgii.
Nasza konkluzja: Nasz region nie wypada wcale tak słabo.
Istnieje już bardzo dobra sieć obustronnych kontaktów,

wspólnych projektów i akcji, mających znaczenie w regionie. Region Nadodrzański jest na najlepszej drodze,
aby korzystając z dobrodziejstw, jakie daje bliskość granicy, rozwijać obustronną współpracę. Oczywiście nie
dzieje się to bez przeszkód. Jako pierwszą przeszkodę
należy wymienić język. Również przygraniczna
przestępczość zakłóca bilans zysków. Ale politycy odpowiednio reagują na nowe zagrożenia: np. podpisaniem w lipcu 2015 roku polsko-niemieckiej umowy
o współpracy policji. A konsekwencją tego jest wydanie pierwszego regionalnego polsko-niemieckiego
kryminału „Mord in der Halben Stadt” (Morderstwo
w Półmieście), którego autorem jest Sören Bollmann.
Widoczne są również różnice we wzajemnym zainteresowaniu sąsiadem, jak również istniejące uprzedzenia i stereotypy, które wydają się długowieczne.
Ale takich zjawisk można szukać wśród uczestników
Nadodrzańskiej Rady Młodzieży na próżno, co napaja
nadzieją i optymizmem, że – jeżeli nie spoczniemy na
laurach – stosunki z sąsiadem, wychodzące poza Odrę
i Nysę, będą szły ku dobremu.
www.oderjugendrat.eu

Translimes - rozwój szkół transnarodowych
Pierwsza faza projektu
Translimes wspieranego przez Fundację
F.C.
Flicka
oraz
Federalną
Centralę
Kształcenia
Obywatelskiego rozpoczęła
się od objęcia patronatu przez premiera
Kraju Związkowego
Brandenburgii, pana
dr. Dietmara Woidke, w ramach oficjalnej uroczystości,
która odbyła się na Zamku Trebnitz.
Siedem szkół z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego wspólnie pracuje już od marca 2015 roku
nad transnarodowym profilem szkoły i specjalnym programem nauczania. Patrząc na formy szkół biorących
udział w projekcie, wyróżnia się on dużą różnorodnością.
Udział w projekcie biorą zarówno szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły zawodowe, jak również licea. Celem

projektu jest powstanie szkół Translimes, których zadaniem będzie aktywne wykorzystanie szans polskoniemieckiego regionu przygranicznego podczas zajęć
szkolnych i w ramach życia szkoły, uczestnictwo w regionalnych sieciach kontaktów i konkretne wspieranie
kompetencji międzykulturowych i specjalistycznych
poprzez zajęcia szkolne, projekty i kooperacje, co ma
umożliwić uczennicom i uczniom życie w otwartości na
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świat w obrębie społeczeństwa obywatelskiego i rynku
pracy w regionie przygranicznym. Misja i programy nauczania, które zostaną opracowane przez poszczególne
szkoły zgodnie z ich specyficznymi uwarunkowaniami
i potrzebami mają pokazywać, jak konkretnie realizować
w szkole i żyć na co dzień ideą tolerancyjnej i jednoczącej
narody Europy regionów.
W projekcie Translimes zazębiają się takie komponenty, jak opracowywanie zajęć i rozwój szkoły, w którym
udział bierze cała społeczność szkolna, w poszczególnych szkołach oraz międzyszkolna kooperacja szkół
z Polski i Niemiec w regionie przygranicznym. W tym celu
w ramach tego przedsięwzięcia się w Zamku Trebnitz
Centrum Edukacji i Spotkań odbędą się wspólne szkolenia dla nauczycieli , którzy mają się stać multiplikatorami
dla swoich szkół. Ci multiplikatorzy w danej szkole wraz
z przedstawicielami dyrekcji szkoły będą tworzyć grupę
sterującą, która ma następnie koordynować i kierować
procesem rozwoju w obrębie danej szkoły. Konkretne
opracowanie transnarodowego profilu szkoły będzie

się odbywać ze wsparciem zewnętrznych opiekunów
i ekspertów podczas dwóch wewnątrzszkolnych szkoleń
dla nauczycieli oraz w obrębie szkoły w grupach specjalistycznych i innych gremiach.
Aktualnie, po zakończeniu trzech modułów
dokształcających dla multiplikatorów z poszczególnych
grup sterujących rozpoczyna się druga faza projektu.
W okresie październik/listopad odbędą się pierwsze
wewnątrzszkolne szkolenia, podczas których projekt
zostanie zaprezentowany całemu gronu pedagogicznemu i zostanie podjęta praca nad opracowaniem
transnarodowych profili szkół. Następnie nauczyciele
mają planować materiały dydaktyczne i projekty, które
będą kolejno testowane w szkołach, poprawiane i dokumentowane do kwietnia 2016 roku.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu
projektu. Jeśli są nim Państwo zainteresowani lub mają
pytania, to prosimy o kontakt pod adresem info@participation-transnational.eu.

JOfOk 23 - Inicjatywa wiejska

Od 2 do 6 lutego 2015 roku w Zamku Trebnitz
zgromadziło się 13 młodych ludzi z Gminy Oberkrämer
z jasno wyznaczonym celem: Chcą mieć coś do powiedzenia w kwestii przyszłego rozwoju ich rodzinnych
miejscowości! Młodzież w trakcie ferii zimowych specjalnie zarezerwowała sobie tydzień, aby rozmawiać o tym,
jak najlepiej mogliby reprezentować swoje interesy we
własnej gminie. Cel tego tygodniowego projektu został
jasno opisany na samym początku: Ma zostać założone
aktywne gremium młodzieżowe, w którym można będzie
się nauczyć partycypacji i praktycznie ją realizować,
i które to będzie się zajmować planowaniem i realizacją
projektów na miejscu.

Poniedziałek upłynął pod znakiem wzajemnego poznawania się. Wiele osób już co prawda wcześniej się
widywało i znało, jednak przygotowanie do pracy w demokratycznie zorganizowanym gremium przebiegającej
we wzajemnym zaufaniu wymaga więcej czasu. Zebrano wszelkie merytoryczne oczekiwania uczestników
i wymieniono się poglądami na temat wspólnych celów.
We wtorek chodziło o pojęcie i ideę demokracji i partycypacji. Dwa duże tematy, które zostały rozłożone
na części pierwsze. Po usunięciu wszelkich niejasności,
wyłonieniu wspólnych definicji a także przeprowadzeniu przez grupę„testu na realność“, wszyscy uczestnicy
mogli się wypróbować i sprawdzić, gdzie na co dzień
towarzyszą im te demokratyczne struktury.
W środę wszystko jeszcze bardziej się skonkretyzowało:
Młodzież zadawała sobie pytania: „Co potrafimy?“ oraz
„Co chcemy osiągnąć?“. Sformułowano konkretne cele.
Mowa była między innymi o boiskach sportowych,
kłujących żywopłotach, niebezpiecznych ulicach oraz
naturalnie: klubach młodzieżowych! Powstały pomysły
i całkiem konkretne plany dotyczące tego, jak powstające
gremium może lokalnie realizować swoje interesy. Podczas różnych gier z podziałem na role przygotowywano
i wypróbowywano strategie.
W czwartek grupa zajmowała się organizacją nowego gremium. Młodzież wspólnie ustaliła zasa-
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dy
wzajemnej
współpracy
w przyszłości. Następnie zdefiniowano różne zadania i stworzono funkcje w nowym gremium,
które następnie zostały obsadzone w drodze wyborów. Na każdy
urząd oddawano głosy w tajnych
wyborach, następnie jawnie je
zliczając. Jedne wybory trzeba
było nawet przeprowadzić kilkakrotnie, ponieważ
podział
oddanych
głosów był tak wyrównany, że żaden
z kandydatów nie był
w stanie się przebić.
Na
koniec
nowo
stworzone gremium
potrzebowało
jeszcze tylko jakiejś nazwy. Jednak również
nazwę udało się szybko znaleźć: „JOfOK 23“ (skrót
od: Junge Offensive für Oberkrämer/Młoda Ofensywa dla Oberkrämer). Teraz można już było świętować!
W piątek grupa zastanawiała się nad przebiegiem tygo-

3

dnia i podsumowała wyniki swojej pracy. Następnie
w pełni zmotywowana
i z mocnymi postanowieniami opuściła Zamek
Trebnitz i ruszyła do
Oberkrämer. Na miejscu
parlament młodzieżowy
szybko się uaktywnił
i do dzisiaj udało mu się
wiele zdziałać. Młodzież
przesadziła kłujące krzewy z boiska, ustawiła
skrzynki pocztowe umożliwiające lepszy dialog z ludnością i opowiedziała się za budową
nowego boiska. Ich relacje na temat aktualnego stanu spraw i planów na przyszłość można
znaleźć między innymi tutaj JOfOk na facebook
Ten tydzień był wielką wygraną dla wszystkich uczestników. Planowane jest już kolejne spotkanie.
Gregor Schröder

Informacja o publikacji

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji
i Spotkań (wyd.)
Żywe Sąsiedztwo - Polsko-niemiecka partycypacja
społeczna w praktyce
Dokumentacja projektowa Polsko-Niemieckiej Sieci na
rzecz Transnarodowej Partycypacji
W sierpniu 2013 r. z inicjatywy
Stowarzyszenia Zamek Trebnitz
Centrum Edukacji i Spotkań została
założona „Polsko-Niemiecka Sieć
na rzecz Transnarodowej Partycypacji“. Celem Sieci jest utrwalenie
kooperacji między organizacjami
i inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego i podwyższenie jakości
własnej pracy poprzez wymianę
doświadczeń. Chodziło o stworzenie
organizacji, która w długiej perspektywie poprzez praktyczne doradztwo, realizowane badania i pracę
edukacyjną będzie wspomagać

integrację wspólnego transnarodowego społeczeństwa
w regionie przygranicznym.
Niniejsza publikacja przedstawia zakresy działalności,
aktywności i przykładowe projekty wybranych partnerów sieciowych i umożliwia wgląd
w różnorodną i żywą pracę, którą
z powodzeniem realizują członkowie
Sieci na rzecz Transnarodowej Partycypacji.
Publikacje można bezpłatnie zamówić
pod adresem info@participationtransnational.eu
Link do publikacji na stronie internetowej
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Otwarcie archiwum

Polscy i niemieccy nauczyciele w dniu 29 maja 2015
roku w ramach projektu Translimes po raz pierwszy
korzystali z Archiwum Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji. Reakcje były pozytywne. Różne
publikacje naukowe, materiały dydaktyczne, sprawozdania z projektów i badań, a także aktualne czasopisma
z dziedziny edukacji obywatelskiej, umożliwiły nauczycielom zaplanowanie pierwszych kroków w kierunku
polsko-niemieckiego programu nauczania dla szkół
i pojedynczych jednostek dydaktycznych. Bezpłatny
dostęp do archiwum mogą uzyskać wszyscy zainteresowani nauczyciele, teamerzy, osoby prywatne i badacze. Aby z niego skorzystać, proszę uzgodnić termin
z recepcją Zamku Trebnitz (empfang@schloss-trebnitz.
de, Tel. +49 33477-5190).
Cały czas pracujemy nad udostępnieniem zasobów archiwum online, z którymi niebawem będzie można się
zapoznać na stronie Centrum (www.participation-transnational.eu). Poinformujemy o tym we właściwym czasie.
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Bylibyśmy bardzo wdzięczni za darowizny na zakup
książek oraz przesyłanie własnych publikacji. W tym celu
prosimy o kontakt pod adresem info@participationtransnational.eu.

Aktualności

Zmiana personalna w Centrum Partycypacji i Mediacji na Obszarach Wiejskich

Zamek Trebnitz uznany jako podmiot edukacji
obywatelskiej

„Centrum Partycypacji i Mediacji na Obszarach Wiejskich“ od kwietnia 2015 znajduje się w drugim okresie wsparcia z Federalnego Programu „Wsparcie przez
udział“. Do grudnia 2016 roku wspólna praca BerlińskoBrandenburskiej Organizacji Młodzieży Wiejskiej (BBL)
i Zamku Trebnitz będzie się skupiać na rozwoju organizacyjnym i wzmacnianiu działalności społecznej BBL.
W celu realizacji tego zadania kierownictwo Centrum
powierzone do tej pory Annie Czechowskiej zostało
przekazane Gregorowi Schröderowi.
Dziękujemy Ani bardzo serdecznie za udaną współpracę
w ciągu ostatnich dwóch lat!

Od maja 2015 roku Zamek Trebnitz jest uznanym
podmiotem edukacji obywatelskiej przy Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego. Uzyskanie
tego tytułu poprzedził długi proces kontroli, podczas
której przyglądano się na miejscu naszej dotychczasowej pracy, jak również dwóm zrealizowanym
przez nas projektom. Ten certyfikat Zamek Trebnitz
uważa za ważny wyraz uznania dla jakości seminariów
w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Równocześnie
podwyższa to prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia
finansowego z Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego dla przyszłych projektów. Stowarzyszenie żywi
w związku z tym nadzieję na trwałe wzmocnienie jego
ofert w obrębie edukacji obywatelskiej.
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Terminy / perspektywy

12-13 października 2015 r.
„Metody partycypacji dzieci i młodzieży“
Miejsce: Zamek Trebnitz
Wykładowcy: Thomas Kropp, Biuro ds. Partycypacji
Dzieci i Młodzieży w Brandenburgii
N.N. Uniwersytet Poczdamski
Link do zgłoszenia: www.leben-in-mol.de

15-22 listopada 2015 r.
Seminarium akademickie
Podczas tego seminarium spotkają się ze sobą w Trebnitz studenci trzech uniwersytetów z Niemiec i Polski
i będą się wspólnie zajmować dziedziną kształcenia
pozaszkolnego jako polem badawczym. Będą mogli
się także przyjrzeć międzynarodowym spotkaniom
młodzieży i wymienić poglądy na temat edukacji obywatelskiej specyficznych cech narodowych.
Bliższe informacje znajdą Państwo wkrótce na stronie
www.participation-transnational.eu

Kolejne terminy
05-06.10.2015 r.
II Spotkanie grupy sterującej
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
18.11.2015 r.
Spotkanie Naukowej rady doradczej
Zamek Trebnitz
Październik-listopad 2015 r.
Wewnątrzszkolne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Translimes“ w szkołach partnerskich z Dolgelin,
Kostrzyna, Tornowsee i Seelow.
Kolejne terminy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.participation-transnational.eu
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