Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w Akademii Letniej Wyzwania
ZrównowaŜonego Rozwoju w Polsce 2013. Rekrutacja do XVI Letniej Akademii
WZR trwać będzie do 4 marca 2013.
Pierwszym etapem rekrutacji do Akademii
Letniej jest kurs online w języku angielskim,
poświęcony podstawowym zagadnieniom
zrównowaŜonego rozwoju. Mogą w nim
wziąć udział wszyscy zainteresowani, a
ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym
zostanie potwierdzone certyfikatem. Do
udziału w drugim etapie i Akademii Letniej,
która w tym roku odbędzie się w Toruniu,
zaproszeni
zostaną
uczestnicy
z
najlepszymi wynikami. Udział w kursie elearningowym
oraz
Akademii
jest
bezpłatny (zakwalifikowani uczestnicy będą
musieli pokryć jedynie koszt podróŜy do
Torunia). Kurs w całości odbywa się w
języku angielskim.

Jak się zgłosić do udziału w kursie?
Rekrutacja potrwa do 4 marca 2013.
Elementem rekrutacji do udziału w Akademii
Letniej są dwa etapy szkolenia elearningowego. Formularz zgłoszeniowy
dostępny
jest
na
stronie
www.sendzimir.org.pl
Co jest tematyką kursu?
ZrównowaŜony rozwój, począwszy od
szczegółowego wyjaśnienia pojęcia, przez
teoretyczne aspekty w róŜnych dziedzinach
nauki i techniki, aŜ po warsztaty, zajęcia i
projekty praktyczne. Tegoroczna Akademia
koncentrować się będzie na problematyce
zrównowaŜonej gospodarki wodnej w
miastach.

Kto moŜe wziąć udział w kursie?
Kurs adresowany jest do studentów i Jakich zajęć moŜna spodziewać się na
doktorantów, pracowników naukowych, kursie?
przedstawicieli biznesu i administracji z W programie kursu znajdują się m.in.:
W dniach
10-11 lipca
2013 Bałtyckiego.
uczestnicy kursu przeprowadzą badania terenowe,
państw
regionu
Morza
wykłady, debaty, warsztaty, gry symulacyjne,
spotkają się również z przedstawicielami kluczowych interesariuszy.
Uczestnicy zazwyczaj wywodzą się z zajęcia terenowe i praktyczne projekty,
Działania
te i służą
lepszemu
lokalnej sytuacji i wyzwań
róŜnych
dziedzin
specjalności,
takich zrozumieniu
jak: obejmujące
swą tematyką zagadnienia z
zrównoważonej
gospodarki
wodnej.
W
efekcie
studenci:
ochrona
i
inŜynieria
środowiska, zakresu
zrównowaŜonego
rozwoju.
• dokonają analizy lokalnej sytuacji (przy użyciu metodologii
ISIS),
architektura,
urbanistyka,
zarządzanie,
Pod opieką doświadczonych
instruktorów,
• wyodrębnią najważniejsze aspekty środowiskowe,
społeczne i gospodarcze,
nauki ekonomiczne,
rolnictwo,
biologia,
które warunkują
harmonijny
rozwój tego
obszaru,
kursanci
realizują dwa duŜe praktyczne
ekologia,
• zaproponują
sztuki innowacyjne
piękne,
historia,
rozwiązania,
które mogłyby
się do próby
projekty,
w ramachprzyczyniać
których podejmują
rozwiązania
najbardziej
palących
problemów.
dziennikarstwo,
nauki
społeczne. wprowadzenia zasad zrównowaŜonego
Wszystkich
łączy opracują
chęć pod
zdobycia
Swoje wnioski
kierunkiem
doświadczonych
ekspertów ifirm i
rozwoju
do praktyki konkretnych
wykładowców,
w
raporcie,
który
zaprezentują
i
poddadzą
pod
dyskusję na
teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu instytucji w pierwszym projekcie,
a gmin i
planowanym
spotkaniu
z
lokalnymi
interesariuszami
w
dniu
19
lipca
2013.
zrównowaŜonego rozwoju i ochrony miast w drugim.
środowiska.

Harmonogram
•

•

•

Kurs e-learningowy
Introduction to sustainable
development
9 – 30 marca 2013
Kurs e-learningowy
Applications of sustainable
development
6 kwietnia -11maja 2013
Akademia Letnia Wyzwania
ZrównowaŜonego Rozwoju
7-27 lipca 2013

Więcej informacji:

www.sendzimir.org.pl
office@sendzimir.org.pl

