Modul Szkoleniowy
Nauczyciele

Czemu służy wolność sumienia?
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Kontekst szkolenia

Szkolenie w zakresie wolności sumienia skierowane jest do pedagogów i pracowników
socjalnych we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Maroku i w Tunezji. Zostało ono stworzone
w ramach międzynarodowego projektu RID Euromed (Regiony Międzynarodowe i
Demokratyczne Europy i Basenu Śródziemnomorskiego).

R.I.D EuroMed powstał na skutek zbieżności dwóch dynamicznych sił. Pierwsza z nich,
europejska, zrzeszyła stowarzyszenia niemieckie, francuskie i polskie wokół tematyki
obywatelskiej, a potem wokół opracowywania szkoleń międzykulturowych. Drugi, w basenie
morza Śródziemnego, umożliwił stowarzyszeniom z Rennes skorzystanie ze szkolenia
prowadzonego przez dwie tunezyjskie organizacje oraz marokańską krajową sieć organizacji
w zakresie podejmowania tematyki Praw Człowieka w projektach oraz w zakresie mobilizacji
młodych i coachingu terytorialnego.
Tunezyjska Liga Praw Człowieka (LTDH), RESO (Relais pour l'Emergence d'une jeunesse
Sociale Organisée), REMESS (Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire), dFi
(Deutsch Französisches Institut Erlangen), Dom Bretanii (Fundacja Poznan-Ille et Vilaine)
oraz MIR (Maison Internationale de Rennes) podjęły współpracę aby zrealizować projekt R.I.D
Euromed, którego celem jest tworzenie modułów szkoleniowych w zakresie wolności
sumienia i wyznania, rozumienia aktualnych tematów międzynarodowych oraz w zakresie
demokracji i władzy. RID Euromed zrodził się również z różnych rzeczywistości
demokratycznych naszych poszczególnych krajów oraz z ich wzajemnego uzupełniania się: w
krajach europejskich demokracja wydaje się być w regresji, Tunezja buduje swoją demokrację
a Maroko szuka swojej drogi.
W ciągu pierwszego roku trwania Projektu stworzono trzy moduły szkoleniowe na temat
wolności sumienia i tolerancji. Jeden z nich jest adresowany do osób prowadzących szkolenia
dla nauczycieli i pedagogów, a dwa pozostałe do dzieci i młodzieży.
W ciągu drugiego roku przewidywane jest stworzenie dwóch modułów przeznaczonych dla
młodzieży i osób dorosłych o utrudnionym dostępie do wykształcenia wyższego, mających na
celu kształcenie w kierunku rozumienia aktualnych tematów międzynarodowych poprzez
rozsądne i przemyślane korzystanie z mediów oraz odkrywanie nowych źródeł informacji.
Trzeci rok niesie ze sobą inicjatywy związane z rozwinięciem zaangażowania jednostek w
organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz z mobilizacją grup społecznych w
przestrzeni publicznej i polityce. Przełożą się one na stworzenie szkolenia adresowanego do
młodzieży z zakresu autonomizacji, metodologii wdrażania projektów partnerskich oraz z
prowadzenia działalności lobbystycznej w dziedzinie praw ekonomicznych i socjalnych.
Scenariusze zajęć dostępne online, wymiany szkolne, międzynarodowy uniwersytet
powszechny, wykłady o prawach ekonomicznych i socjalnych, projekt „Wszyscy tworzymy
samorząd”, partnerstwa, kluby dyskusyjne, to przykłady licznych inicjatyw, które aspirują „z
pesymizmem inteligencji i optymizmem woli” do tego, aby coraz aktywniej angażować się w
solidarność między ludźmi, sprzeciwiać się totalitaryzmom, które zagrażają Europie i krajom
północno-zachodniej Afryki.
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Cele
Umożliwić uczestnikowi sformułować własne wyobrażenie wolności sumienia i wyznania.
Umieć zdefiniować czym jest wolność sumienia we Francji oraz w co najmniej jednym innym
kraju spośród Niemiec, Polski, Tunezji i Maroka: zarys prawny, definicje…
Znać materiały źródłowe i metody przyswajania pojęcia wolności sumienia z dziećmi i
młodzieżą.
Opracować zajęcia w zakresie wolności sumienia przeznaczone dla grup dzieci lub młodzieży.

Informacje praktyczne
Kurs stacjonarny 32-godzinny.
Planowane miejsca szkoleń: Rennes, Rabat, Tunis, Poznań, Erlangen.
Dni, daty i rozkłady: dostępne na stronach internetowych partnerów.
Maison Internationale de Rennes : http://mir-rennes.fr/;
Deutsch Französisches Institut Erlangen (dFi) : http://www.dfi-erlangen.de/fr;
Dom Bretanii- Fundacja Poznan-Ille et Vilaine : http://dombretanii.org.pl/;
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH) : www.ltdh.tn/;
Relais pour l'Emergence dune jeunesse Sociale organisée (RESO) : (brak strony www, profil
Facebook : https://www.facebook.com/reso.tn/
RADOSE : http://www.facilite-societecivile.ma/
Kontakt
Maison Internationale de Rennes
secretariat@mir-rennes.fr
Tel : 00 33 (0)2 99 78 22 66
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Prezentacja
Modułu szkoleniowego adresowanego do nauczycieli

Moduł szkoleniowy dla nauczycieli zawiera 8 konspektów zajęć adresowanych do nauczycieli.
Materiały te umożliwią nauczycielom i pedagogom pracującym z dziećmi i młodzieżą
przygotowanie zajęć dotyczących wolności sumienia i wyznania. Ułożone są chronologicznie,
ale mogą być używane rozłącznie.
Moduł został stworzony przez Maison Internationiale de Rennes (MIR) oraz GREF
(Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières), Deutsch-Französisches Institut
Erlangen (dFI), Dom Bretanii/Fundacja Poznan – Ille et Vilaine, Tunezyjską Ligę Praw
Człowieka (LTDH), Réseau des associations de développement des oasis du sud-est
(RADOSE) oraz Relais pour l'Emergence d'une jeunesse Sociale Organisée (RESO).
Wyżej wymienione organizacje oferują również szkolenia stacjonarne w Rennes (Francja),
Rabat (Maroko), Tunis (Tunezja), Poznań (Polska) i Erlangen (Niemcy).

"Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son
auteur et la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues".
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