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Razem na rzecz zrównoważonej przyszłości
Towarzystwo Niemiecko-Francuskie w Lüdinghausen, Towarzystwo Niemiecko-Polskie w
Lüdinghausen oraz Centrum Biologiczne Powiatu Coesfeld zapraszają młodzież z miast
partnerskich do uczestnictwa w projekcie w ramach wymiany młodzieży w okresie wakacji
letnich 2022 roku.
Podczas spotkania na temat "zrównoważonego rozwoju” 24 młodych ludzi ( 12 osób z
Lüdinghausen oraz po 6 osób z Taverny we Francji i Nysy w Polsce) w wieku od 15 do 17 lat,
będzie miało okazję do podjęcia wspólnych działań związanych z tym aktualnym tematem.
Zasadami przewodnimi będzie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Goście zostaną zakwaterowani u rodzin uczestników z Lüdinghausen. W następnych latach
planowane są kolejne imprezy w miastach partnerskich.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Program
"Razem na rzecz zrównoważonej przyszłości - 17 celów dla naszego świata"
Celem programu jest zrozumienie przez uczestników znaczenia zrównoważonego rozwoju
ekologicznego i korzyści płynących ze wspólnych celów. Wrażenia i doświadczenia
wyniesione z realizacji programu mają zmotywować uczestników do działań w celu
zainicjowania trwałych zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoich krajach.
Uczestnicy programu będą mieli wystarczająco dużo czasu na osobiste kontakty.
Program : od poniedziałku do piątku: 10.00 - 16.00, w tym wspólny lunch
Sobota
09 lipca
Niedziela
10 lipca
poniedziałek
11 lipca

Wtorek
12 lipca

Środa
13 lipca
Czwartek
14 lipca
Piątek
15 lipca

Przyjazd w sobotę, przyjęcie gości w rodzinach uczestniczących w projekcie
uczniów z Lüdinghausen. W razie potrzeby członkowie DFG lub DPG mogą
pełnić rolę gospodarzy.
Zapoznanie się uczestników, gry mające na celu wzajemne poznanie się
Wycieczka po mieście
Poznanie Centrum Biologicznego*, uświadomienie powiązań ekologicznych
poprzez przykładowe doświadczenia przyrodnicze. Zrozumienie wymiaru
społecznego, ekologicznego i ekonomicznego poprzez wspólne zbieranie
plonów w przydomowym ogrodzie i wspólne gotowanie.
Wizyta w zakładzie rolnictwa ekologicznego lub w szkolnym gospodarstwie
rolnym, lub pomysły na partycypacyjną uprawę ekologiczną, jak n.p. ogrody
sąsiedzkie lub ogrody do wynajęcia, mają na celu podniesienie świadomości w
zakresie samowystarczalnego zaopatrzenia zgodnego z naturą. Opcjonalnie:
Wycieczka (ewentualnie rowerowa) do farmy wiatrowej Aldenhövel.
Oprowadzanie przez osobę z firmy obsługującej
Ten dzień stoi pod hasłem kreatywności w oparciu o 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Młodzi ludzie wspólnie opracowują i realizują
projekty, które ilustrują 17 celów.
Wycieczka do wodociągu Haltern, wycieczka rowerowa wzdłuż rzeki Stever
oraz zbiorników wodnych Hullern i Haltern do wodociągu Gelsenwasser AG.
Poprzez gry kooperacyjne z zakresu uczenia się opartego na doświadczeniu
(experiential education) tematy tygodnia zrównoważonego rozwoju zostają
ponownie zilustrowane, uświadomione i poddane wspólnej refleksji.
Tydzień kończy się wspólnym posiłkiem przy ognisku.
Wycieczka: Całodzienna wycieczka do Münster (dzień targowy). Zwiedzanie
miasta, wizyta w muzeum, możliwośc zakupów według życzenia uczestników.
Podróż powrotna

DFG, DPG

DFG, DPG
BZ

BZ

DFG,DPG
BZ

DFG, DPG
BZ
BZ, DFG,
DPG
DFG, DPG

Sobota
16 lipca
Niedziela
DFG, DPG
17 lipca
*Uwaga: Program ESD Centrum Biologicznego może się różnić tematycznie w zależności od aktualnych
wydarzeń!

Zdjęcie: Centrum biologiczne Kreis Coesfeld w Lüdinghausen
Centrum Regionalne w Krajowej Sieci Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju "Nauka dla przyszłości" w NRW

