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PARTNERZY PROJEKTU 

 

Stowarzyszenie LGD Dolina Raby  

 

www.dolinaraby.pl  

    Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" to między-sektorowe partnerstwo ponad 140 partnerów                      
z różnych sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Celem LGD jest wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich 6 gmin w Małopolsce. LGD działała w ramach Działania M19 "LEADER" Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wspieranego przez Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Budżet wynosił około 540 tys. euro na lata 2009-2015, ale LGD zarządzała budżetem                          
w wysokości około 2 milionów euro, wspierając inne lokalne podmioty (poprzez regranting). Głównym 
działaniem LGD  jest tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza w dziedzinie produkcji żywności. LGD prowadzi 
także Muzeum Książki Kucharskiej w Chrostowej.  

LGD DR jest członkiem Małopolskiej Sieci LGD, Polskiej Sieci LGD, Małopolskiej Sieci NGO. 

LGD DR w oparciu o metodę rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD) tworzy sferę 
różnych lokalnych działań w takich obszarach jak: przetwórstwo żywności, w szczególności związane  
z tradycyjnymi produktami lokalnymi, turystyka, zwłaszcza w zakresie rozwoju szlaków turystycznych, 
innowacji i transferu technologii, szczególnie w dziedzinie energii odnawialnej, przemysłu drzewnego. 
LGD DR stosuje narzędzia rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, budowanie zdolności 
oddolnych, aktywną edukację, partycypację i odpowiedzialność społeczną, zwłaszcza w przypadku 
własnej strategii. LGD DR szkoli osoby dorosłe i doradza im w pisaniu wniosków o realizację strategii 
LGD DR. LGD DR aktywizuje ludzi do wspólnych działań, pomaga w zakładaniu własnych organizacji 
pozarządowych, czy działalności gospodarczych.  

         

Łotweskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich (Latvijas Lauku Forums) 

 

www.llf.partneribas.lv  

      Łotewskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało utworzone 22 grudnia 2004 i zarejestrowane 
27 maja 2005. Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich aby 
realizować następujące cele: 

 promować zrównoważony rozwój łotewskich obszarów wiejskich; 
 wzmacniać społeczeństwo obywatelskie na obszarach wiejskich, promować lokalne inicjatywy                                

i współpracę; 
 reprezentować interesy ludności wiejskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

współpracować z rządem, gminami, organizacjami pozarządowymi, biznesem i innymi 
instytucjami; 

W dniu 14 stycznia 2015 Forum zrzeszało 68 organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich. 
Główne działania Forum to: rozwój sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania 
edukacyjne na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych. Forum  pracuje jako przedstawiciel organizacji                 
z terenów wsi w dialogu z Ministerstwem Rolnictwa: uczestniczy w ocenie strategii LGD; uczestniczy 
w grupie roboczej rozwoju państwowej sieci obszarów wiejskich, pracuje jako doradca w przyjęciu 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa na Łotwie; Forum  reprezentuje interesy organizacji 

http://www.dolinaraby.pl/
http://www.llf.partneribas.lv/
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pozarządowych z obszarów wiejskich w Radzie społeczeństwa obywatelskiego. Forum jest 
członkiem memorandum między łotewskimi organizacjami pozarządowymi a Radą Ministrów. 
Forum bierze udział w pracach nad Narodowym Planem Rozwoju Łotwy reprezentując głos wsi. 
Misją Forum jest promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich aby były to miejsca 
gdzie  mieszkają zadowoleni ludzie, zdolni zaspokoić swoje potrzeby gospodarcze i społeczne. 
Forum pracuje nad wprowadzeniem i rozwojem innowacyjnych pomysłów na rozwój obszarów 
wiejskich. W dniu 24 marca 2016. Forum  zrzesza 69 wiejskich organizacji pozarządowych, w tym 
34 lokalne grupy działania, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 
wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, rozszerzenia uczenia się 
przez całe życie i wymiany doświadczeń na obszarach wiejskich. W 2015 r. Forum opracowało 
metodologię glokalizacji, zorganizowało warsztaty i międzynarodową konferencję opartą na 
metodologii, która dała bogate doświadczenie i wiedzę na temat glokalizacji. 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce  

 

www.kolping.pl, www.fundacja.kolping.pl  

               
       Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce - z siedzibą w Krakowie, została założona i zarejestrowana                   
w 2007 roku jako wspólna inicjatywa Związku Centralnego Dzieła Kolpinga  w Polsce oraz Pomocy 
Społeczno-Rozwojowej Towarzystwa Kolpinga Niemcy w celu wzmacniania partnerstw działających                
w odpowiedzi na globalne wyzwania i globalny wpływ na lokalny rynek pracy, edukację, społeczeństwo 
obywatelskie, szczególnie w krajach rozwijających się.  
 
Fundacja jest częścią światowego ruchu Kolpinga zrzeszającego 60 krajowych stowarzyszeń Kolpinga 
w 60 krajach (18 w Europie). Fundacja działa w oparciu o swoją strategię rozwoju na lata 2015-2020, 
która określa cele zgodne z celami strategii Europa 2020, europejską strategią na rzecz młodzieży                      
- EYS oraz celami zrównoważonego rozwoju - SDG Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Główne projekty Fundacji to: Aktywna młodzież - lokalnie i globalnie - seminaria i warsztaty                                    
w 7 ośrodkach młodzieżowych w Polsce (742 godzin zajęć w 2015 r.) - prowadzenie działań 
edukacyjnych w celu rozwoju kompetencji młodzieży; Myśl globalnie, działaj lokalnie – realizacja  
programu edukacji globalnej dla 40 przedstawicieli władz lokalnych i liderów organizacji pozarządowych, 
aby podnosić świadomość globalnych problemów i lokalnych wpływów oraz zwiększać zaangażowanie 
lokalnych społeczności w ich rozwiązywanie; Kampania fundraisingowa „Wiaderko prądu”- wspierająca 
zakup instalacji solarnych dla 40 rodzin Ugandzie ; Inicjatywy w zakresie sprawiedliwego handlu: 
współpraca z polskimi przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami w celu promowania produktów 
sprawiedliwego handlu, takich jak kawa, kakao, herbata, promowanie zrównoważonego rolnictwa, 
integracyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego; Tatico Coffee - międzynarodowe joint 
ventures między Kolping Polska, Honduras, Meksyk, Niemcy: cele - promowanie produktów 
sprawiedliwego handlu, tworzenie zrównoważonych miejsc pracy na obszarach wiejskich w Meksyku                 
i Hondurasie, w Polsce w obszarze dystrybucji , handlu, gastronomii, zwłaszcza dla osób młodych 
będącej w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; współpraca międzynarodowa - międzynarodowe 
konferencje, wizyty studyjne, dwustronne spotkania partnerów strategicznych, takich jak Niemcy, 
Rumunia, Uganda, Tanzania, Rwanda, Meksyk, Peru, Urugwaj, Honduras, Serbia, Ukraina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolping.pl/
http://www.fundacja.kolping.pl/
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Dzieło Kolpinga na Słowacji (Kolpingovo dielo na Slovensku) 

 

www.kolping.sk  

           
Stowarzyszenie Kolpinga na Słowacji, założone w marcu 1995 r., jest stowarzyszeniem skupiającym 
się na kwestiach społecznych i edukacji. Stowarzyszenie opracowuje i realizuje różne projekty.  
 
W ostatnich latach Stowarzyszenie prowadziło szkołę dla rodziców realizującą warsztaty związane                      
z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego, współpracy międzypokoleniowej oraz skutecznych metod 
wychowania dzieci. Ponadto Stowarzyszenie stara się zapewniać pomoc bezrobotnym w dostępie do 
rynku pracy, a także w rozwijaniu pomocy społecznej w oparciu o wolontariat, uwrażliwianiu 
społeczeństwa na problemy grup defaworyzowanych i motywowaniu ich do zakładania działalności 
gospodarczej.  
 
Inne cele to: stymulowanie działań zorientowanych na społeczność na poziomie lokalnym, promowanie 
tolerancji i demokracji, wspieranie projektów w regionach zróżnicowanych etnicznie, przygotowywanie 
projektów w celu zapewnienia równych szans grupom zmarginalizowanym, zachęcanie do małych 
projektów na poziomie lokalnym. Stowarzyszenie realizuje projekty partnerskie o charakterze 
międzynarodowym związane z pomocą rozwojową krajom rozwijającym się. Kolping Słowacja składa 
się obecnie z 15 lokalnych Stowarzyszeń zwanych Rodzinami Kolpinga. W 15 miastach i wsiach jest 
ponad 168 członków, którzy są zrzeszeni pod hasłem "pomoc dla samopomocy". Stowarzyszenie 
wspiera ich działania i realizuje projekty dla potrzebujących (dzieci, młodzież, seniorzy) i społeczności 
lokalne w celu poprawy ich umiejętności i wiedzy. Stowarzyszenie regularnie uczestniczy w działaniach 
organizacji macierzystej- Kolping International- uczestnicy w sesjach kontynentalnych, podczas których 
proponowane i zatwierdzane są międzynarodowe standardy w celu ułatwienia pracy partnerstw 
Kolpinga  z międzynarodowymi związkami zawodowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolping.sk/
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IDEA GLOKALIZACJI 

       Edukacja dorosłych musi znaleźć odpowiedź na współczesne wyzwania związane                                               
z wielofunkcyjnym współczesnym życiem człowieka i jego ‘glokalnymi’ potrzebami. Współcześni ludzie 
żyjąc w swoim lokalnym środowisku, doświadczają różnych zależności które wpływają na ich życie na 
wielu różnych poziomach: osobistym, lokalnym, globalnym. W związku z tym nowoczesna edukacja 
dorosłych musi budować innowacyjne, bardziej wydajne rozwiązanie, które powinny być odpowiedzią 
na wielofunkcyjny sposób życia, łączący się z: życiem lokalnym, lokalną kulturą, wzorcami tożsamości, 
a z drugiej strony globalnym życiem i potrzebami wielokulturowego zrozumienia i doświadczenia                          
w trzech różnych aspekty: 

Doświadczenie globalne- globalne wyzwania takie jak: zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się 
zasobów ropy, granice rozwoju mają wpływ nie tylko na życie ekologiczne ale także inne sfery życia- 
społeczne, kulturalne, ekonomiczne, zawodowe, polityczne i jego wpływ na aktywność obywatelską, 
rozwój zawodowy, integrację społeczną, publiczną partycypację osób dorosłych. Globalne wyzwania 
wpływają na nasze lokalne warunki życia i zrównoważony rozwój. 

Doświadczenie lokalne- jest charakterystyczne 
dla określonej lokalizacji, sytuacji, procesów na skalę lokalną. Lokalne doświadczenia tworzą lokalną 
tożsamość, lokalne produkty i usługi oparte głównie na lokalnym stylu życia, tradycji, kulturze                                    
i zasobach. Lokalny kontekst edukacji dorosłych jest ważny, aby wzmocnić lokalną kulturę oraz 
społeczną integrację, opiekę zdrowotną, ochronę środowiska, lokalny rynek pracy i gospodarkę                           
w lokalnej społeczności. Lokalny kontekst ma jednak wpływ na procesy globalne, dlatego projekty 
edukacyjne dla dorosłych muszą wykazywać globalne i lokalne zależności w procesie uczenia się przez 
całe życie.  

Doświadczenie glokalne- jest doświadczeniem na skalę globalną, która jednocześnie jest związana 
z codziennym życiem każdego człowieka w różnych częściach świata i w różnych sytuacjach. Glokalne 
doświadczenie jest tworzone poprzez łączenie lokalnych doświadczeń, z globalnymi w obu kierunkach: 
poprzez przenoszenie na poziom lokalny globalnych doświadczeń i dzielenie się lokalnym 
doświadczeniem na skalę globalną. Glokalne doświadczenie jest ważne dla zachowania i wzbogacenia 
naszych możliwości bezpieczeństwa w lokalnej i globalnej społeczności. 
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IDEA NASZEGO PROJEKTU 

        Liderem naszego projektu Erasmus+ było Stowarzyszenie LGD Dolina Raby, projekt trwał 20 

miesięcy, poczynając od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. Realizowany był w partnerstwie 
strategicznym 3 organizacji: 

 Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce 

 Dzieła Kolpinga na Słowacji (Kolpingovo dielo na Slovensku) 

 Łotewskiego Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich (Latvijas Lauku forums) 

Głównym celem projektu był rozwój środków stosowanych w edukacji osób dorosłych w związku                             
z wyzwaniem glokalizacji, poprzez współpracę między 4 organizacjami z 3 różnych krajów, wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk w partnerstwie strategicznym. 

Projekt związany był z ideą „glokalizacji”  “Glokal = global + lokal” i głównych współczesnych 

wyzwań w edukacji dorosłych w obliczu różnych kontekstów życia społecznego, gospodarczego                             
i kulturalnego: 

 Życie lokalne 
 Życie globalne 
 Wielokulturowość 
 Lokalna kultura i tożsamość 

 
Ideą projektu było zrozumienie różnych kontekstów współczesnego życia ludzkiego, wielowymiarowego 
rozwoju wiedzy i umiejętności społecznych, rozwoju kompetencji kluczowych - podstawowego zestawu 
wiedzy, umiejętności i postaw, które każdy potrzebuje do osobistego spełnienia i rozwoju, aktywnego 
obywatelstwa, włączenia społecznego i zatrudnienia. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk była 
oparta o 2 główne moduły: 
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Obszar rozwoju wspólnotowego 

 Wspólnotowe życie lokalne, lokalna edukacja- rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność (RLSK), lokalna partycypacja publiczna i konsultacje społeczne- prezentacja 
dobrych praktyk, metod, narzędzi, projektów, głównych zasad związanych z edukacją osób 
dorosłych w odniesieniu do RLSK - Stowarzyszenie LGD Dolina Raby 

 Życie wspólnotowe w globalnej wiosce, globalna edukacja – globalne zależności, globalna 

odpowiedzialność, konsekwencje przyczynowo- skutkowe globalnych zależności, wyjaśnienie 
wpływu jednostek na globalne procesy i wpływ globalnych procesów na poszczególnych ludzi, 

przełamywanie istniejących stereotypów społecznych i uprzedzeń, przedstawienie perspektywy 
globalnego Południa i idei "One World", rozwijanie krytycznego myślenia i zmiany postaw ludzi 
- prezentacja dobrych praktyk, metod, narzędzi, projektów, ogólnych zasad globalnej edukacji 
dorosłych - Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce 

Obszar rozwoju indywidualnego 

Jak rozumiem świat - edukacja wielokulturowa - zrozumienie różnic kulturowych, 

wielokulturowość, współpraca międzynarodowa - prezentacja dobrych praktyk, metod, 

projektów, ogólnych zasad wielokulturowej edukacji dorosłych- Latvijas Lauku forums 

Jak rozumiem siebie - kultura i edukacja - lokalne wzorce kulturowe, tożsamość lokalna, 

rozwój osobisty, współpraca lokalna - prezentacja dobrych praktyk, metod, ogólnych zasad 
kształcenia dorosłych-  Kolpingovo dielo na Slovensku 

 

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE W EDUKACJI DOROSŁYCH 

 

     Kluczowe kompetencje to te, które współcześni ludzie potrzebują do rozwoju osobistego, zdolności 
do zatrudnienia, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa w obliczu współczesnych wyzwań. 
 
Punktem wyjścia dla wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji dorosłych była 
analiza Europejskich Ram Odniesienia dla Kluczowych Kompetencji w Kształceniu Ustawicznym 
opracowanych przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską. Model kompetencji kluczowych 
to kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw.  
 
 

WIEDZA- koncepcje, pomysły, fakty i liczby, które już istnieją i pomagają zrozumieć określony 
obszar podmiotowy; 
 
UMIEJĘTNOŚCI- umiejętność wykorzystania istniejącej wiedzy do osiągnięcia wskazanych 
celów i rezultatów; 
 
POSTAWY- sposób działania / reagowania na pomysły, osoby lub sytuacje; 
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W odniesieniu do tego modelu wskazano osiem kluczowych kompetencji: 
 
 

 

 
 

 

 

REKOMENDACJE PROJEKTU W ZAKRESIE POPRAWY 
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W EDUKACJI DOROSŁYCH 

 

  POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM- umiejętności czytania i liczenia 
powinny być rozwijane nie tylko w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ale w także w kształceniu 
dorosłych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umiejętności czytania i pisania są ważne                 
w dalszym kształceniu się i rozwoju kompetencji, zwłaszcza tych kompetencji, które są uniwersalne                      
i wspólne dla wszystkich członków społeczeństwa, np. kompetencje cyfrowe; 

 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH- wzmocnienie umiejętności w obszarze języków obcych 
jest ważne aby radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami wielokulturowej rzeczywistości, globalnych 
zależnościami i przenikaniem się życia globalnego i lokalnego; 

 KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I NAUKOWO-TECHNICZNE – wdrażanie programów 
i projektów edukacyjnych dla dorosłych ukierunkowanych na rozwój i nabywanie kompetencji naukowo-

kluczowe 
kompetencje

porozumieie
wanie się w 

języku 
ojczystym

znajomość 
języków 
obcych

kompetencje 
mtematyczne 

i naukowo-
techniczne

kompetenje 
cyfrowe

uczenie się

kompetencje 
społeczne i 

obywatelskie

przedsiębior
czość

świadomość 
i ekspresja 
kulturalna
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technicznych jest ważne aby lepiej rozumieć współczesne produkty i usługi coraz bardziej oparte                          
o wysoko wyspecjalizowane rozwiązania naukowe i innowacje; 

 KOMPETENCJE CYFROWE- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych związane 
jest ze współczesnymi wyzwaniami w życiu zawodowym, politycznym, społecznym i prywatnym,                 
i z takimi procesami, jak: kodowanie, programowanie, usługi on-line, ale także aspekty ochrony danych 
i bezpieczeństwa; 

  PERSONAL, SOCIAL AND LEARNING- doskonalenie umiejętności niezbędnych do 
aktywnego życia zawodowego, politycznego i społecznego, które są uniwersalne i pomagają zrozumieć 
globalne relacje i zależności, takie jak na przykład: rozwój wiedzy oparty na różnych źródłach, krytyczna 
analiza informacji, współpraca, kreatywna dyskusja, odpowiedzialny proces decyzyjny, krytyczne 
myślenie, aktywne działania i uczestnictwo w życiu społecznym - wyznaczanie celów, prognozowanie               
i wprowadzanie zmian, włączanie wszystkich członków lokalnej społeczności do lokalnych projektów, 
myślenie interdyscyplinarne;  

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE- proces uczenia się dorosłych powinien 
opierać się na wspólnych wartościach wyrażonych w globalnych strategiach globalnie akceptowanych, 
jak na przykład: Zrównoważone cele globalne UNDP Agenda 2030 i takie wartości jak: wartości 
demokratyczne, prawa człowieka, równość, solidarność, godność, ochrona środowiska, ochrona 
dziedzictwa kulturowego i ludzkiego; 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- kreatywność, inicjatywa, rozwój lokalny i osobisty oparty na lokalnych 
zasobach i wykorzystanie globalnych narzędzi, takich jak narzędzia informatyczne i komunikacyjne,                    
w celu budowania potencjału lokalnych podmiotów; 

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA- lokalne wzorce kulturowe, lokalna 
tożsamość, rozwój osobisty i łączenie go z doświadczeniami międzykulturowymi, uczenie się, jak 
rozwijać potencjał różnych pomysłów, które mogą być wykorzystywane w różny sposób w kontekście 
międzykulturowym i życia globalnego.  
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REKOMENDACJE PROJEKTU W ZAKRESIE POPRAWY 
PROGRAMÓW   I PROJEKTÓW EDUKACJI DOROSŁYCH  

 

 

 

 

 

Budując projekty i programy edukacji dorosłych należy 
stosować bardziej strategiczne podejście- budując 

powiązania pomiędzy lokalnymi projektami 
edukacyjnymi z dokumentami strategicznymi na 

różnych poziomach (lokalny, regionalny, 
międzynarodowy, globalny, tematyczny) i rozwijać 
kompetencje przekrojowe, uniwersalne, nie tylko 

kompetencje specjalistyczne

Łączenie lokalnego edukacyjnego wkładu z wpływem 
globalnym. Należy definiować globalny wpływ, 

wskaźniki wpływu globalnego                                                
i narzędzia ich mierzenia

Należy rozwijać działania sieciujące na poziomie 
lokalnym, łączyć lokalnye sieci z sieciami 

międzynarodowymi, budować partnerstwa, 
partnerstwa międzysektorowe

Należy wzmocnić rozwój projektów edukacyjnych dla 
dorosłych dedykowanych na wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw, start upów, przedsiębiorstw rolniczych, 

małych, samowystarczalnych grup produkcyjnych, 
podmiotów ekonomii społecznej

Należy położyć większy nacisk na wykorzystywanie 
lokalnych materiałów i zasobów do budowania 
potencjału społeczności lokalnych, rozwijania 

lokalnych inicjatyw, ale powiązanych                                    
z celami globalnymi, łączyć lokalne inicjatyw                              

z celami globalnymi 

Należy rozwijać wielodyscyplinarne projekty 
edukacyjne, łączące różne obszary uczenia się                  

i rozwoju kompetencji, definiować efekty uczenia się 
na poziomie indywidualnym ale też globalnym

Ważna jest praca z lokalnymi ludzmi i 
społecznościami ale bardziej powiązana z celami 

globalnymi
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REKOMENDOWANE NARZĘDZIA I METODY PLANOWANIA 
ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB DOROSŁYCH I EWALUACJI   

Wykres analizy edukacji dorosłych w kontekście celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, UNDP 

Konieczne 
zmiany we 
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Narzędzie ewaluacji procesu uczenia się 

 

                                       Data……………….. 

1. Co nowego dzisiaj się nauczyłem/am? 

2. Co było najbardziej interesujące? 

3. Jakie przykłady lokalnych działań widziałem/am? 

4. Jakie przykłady globalnych działań widziałem/am? 

5. Kluczowe słowa na dziś? 

                                                                                                 2 
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PHOTORAPORT 

 

1-sze spotkanie, Chrostowa- Gdów,  12-14 grudnia 2016 r. 

Temat- Glokalizacja w życiu społeczności lokalnych i lokalnej edukacji  

Organizator- Stowarzyszenie LGD Dolina Raby 

 

 

 

2ie spotkanie, Štiavnické Bane, 5-8 kwiecień 2017 r. 

Temat- Glokalizacja w lokalnej edukacji, lokalnych wzorach kultury, lokalnej tożsamości, 
rozwoju osobistym i lokalnej współpracy  

Organizator- Kolpingovo dielo na Slovensku 
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3cie spotkanie, Krakow, 31 maja- 3 czerwca 2017 r 

Temat- Glokalizacja w edukacji globalnej 

Organizator- Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce 

 

 

 

4te spotkanie, Riga/Kraslava, 5-8 października 2017 

Temat- Glokalizacja i edukacja międzykulturowa 

Organizator- Latvijas Lauku Forums 
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5te spotkanie, Nowy Wiśnicz, 22-25 marca 2018 

Temat-  Glokalizacja, klucz do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej edukacji dorosłych  

Organizator- Stowarzyszenie LGD Dolina Raby 
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