
 

 

Akademia Pedagogiki Przygody – kurs budowy mobilnych parków 

linowych i działań edukacyjnych z wykorzystaniem LRC 

The Academy of Experiential Education- Low Ropes Course for Eduaction 

Cele/Goals 

Celem kursu budowy i działań na niskich parkach linowych jest przygotowanie uczestników, 

przede wszystkim od strony technicznej, do planowania, budowy, organizacji i 

przeprowadzenia zajęć oraz ćwiczeń na niskich parkach 

linowych. Dobre zaplanowanie działań tak, aby stanowiły 

one przygodę dla grupy i poszczególnych uczestników 

sprawia, że mamy szansę wzmocnić ich poczucie własnej 

wartości oraz pobudzić do kreatywnego, twórczego 

działania. Dzięki poznanym metodom można 

projektować działania pomagające rozwinąć w 

uczestnikach odpowiedzialność, umiejętności 

komunikacyjne, zaufanie, gotowość do pomocy, 

umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności 

przywódcze, działania w grupie.  Program kursu powstał 

w oparciu                o najnowszą wiedzę pedagogiczną. 

Zakłada wykorzystywanie wielorakich stylów uczenia się 

nie tylko w celu poznania nowej wiedzy i umiejętności 

ale też budowania więzi, zaufania w grupie. Uczestnicy 

sami będą brali udział w zaprojektowanych przez 

trenerów grach. 

  The main goal of Low Ropes Course is to 

prepare participants for the planning, construction, organization and conduct of activities 

and exercises on the low rope courses to transfer knowledge, skills, building relationships, 

among each other through active learning and experiencing nature. In addition by planning 

activities so as to constitute an adventure for the group and each participant we have a 

chance to strengthen their self-esteem and to stimulate creativity and creative action. We 

help participants learn to develop Responsibility, Self-Awareness, Communication Skills, 

Trust, Helpfulness, Problem Solving Skills, Leadership and Team Performance. The program is 

designed considering the latest and the best learning theories. It fosters the different 

learning styles. The program also helps in group bonding and creating an atmosphere of 

trust, since that is the base for teamwork. 

 



 

Przebieg/Program 

Na program kursu składa się certyfikowane szkolenie wg. standardów European Ropes 

Courses Association oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. Dodatkowo można wziąć udział 

w dwudniowym szkoleniu „Experiental Education +” poświęconym bardziej zaawansowanej 

teorii i praktyce pedagogiki przygody, odbywającym się bezpośrednio po LRC. Kurs 

prowadzony będzie w języku angielskim! Uwaga – w czasie kursu będziemy pomagać w 

tłumaczeniu ewentualnych trudnych określeń czy zwrotów. 

The course consists a certified training by standards of the European Ropes Courses 

Association along with the theoretical and practical examination. Most activities during the 

course will be held outdoors with the active participation of participants. You can also 

participate in workshop “Experiental Education +” for advanced user of this kind of method 

and practice, just after LRC. 

 

first day h Second day h Third day h 
Arrival, Getting to Know, 
Expectations 

1 Introduction in rope 
static, Load Calculation 

1 Building activities 2 

Introduction in technical 
Standards (ERCA, EN) 

1 Building simple wire 
cable activities 

2 Exam, Building, 
Participant 
Introduction, and 
Educational Approach 

4 

Material Science(Application, 
Maintenance, Working Loads, 
Breaking Strength) 

1 Trainer situation, what 
to say in which 
situation 

1 Legal rights, Duty of 
supervision, Insurance 

1 

Knots for Low Rope Courses 1,5 Building team activities 
with wire cable 

2 Open Questions , Books 
advises, Where to get 
good Material, 

1 

Building simple Rope Systems 
(Static rope/Pulley) 

2,5 Practicing different 
activities 

1 Closing Ceremony 0,5 

Safety, Trees, 
Environment, Spotting, 
checking the Area, 
Participant orientation 

1 learn projects, 
experiential education 
for the Low rope 
course, motivation 

0,5   

Termin/ date: 12.09 – 14.09.2013 

 Miejsce/ place: Agroturystyka Pod Kogutem, ul. Długa 8 , Krępa /koło Zalesia Górnego 

05-530 Góra Kalwaria woj. Mazowieckie (30 km od centrum Warszawy, dojazd samochodem 

lub pociągiem Kolei Mazowieckich – w razie trudności z dojazdem prosimy o kontakt)  

Agroturystyka Pod Kogutem, Długa 8 st., Krępa /near Zalesie Górne 

05-530 Góra Kalwaria, (30 km form Warsaw City Center – take a car or Koleje Mazowieckie 

train – if you have a questions about directions, please contact us), Mazowieckie province, 

Poland 

Co należy zabrać/Please take: Wygodny, nieprzemakalny strój (większość zajęć będzie 

odbywała się na dworze), buty z twardą podeszwą. 

Comfortable, waterproof clothing (most of the activities will be held outdoors), shoes with 

hard soles. 



 

Zgłoszenia/Application: Zgłoszenia na adres: pracownia@naukaprzygoda.edu.pl. Liczba 

miejsc ograniczona do 10 osób. Kurs odbędzie się po skompletowaniu minimalnej grupy. 

Applications to: pracownia@naukaprzygoda.edu.pl. Limited number of participants 10. 

 

Prowadzący/ Trainers : 

Daniel Dammier (Actionworx, Niemcy)– dyplomowany 

pedagog socjalny, pracuje od ponad 12 lat jako trener. 

Zbudował (miedzy innymi w Indiach) wiele parków linowych. Posiada 

wszechstronne doświadczenie we współpracy międzynarodowej. 

Prowadził działania w Indiach, Cyprze, Izraelu. Certyfikowany instruktor 

ERCA, członek zarządu tego stowarzyszenia. Na co dzień buduje i 

prowadzi działania na parkach linowych dla klientów komercyjnych i 

NGO. 

Daniel Dammier (Actionworx, Germany) - qualified Social Pedagogic, working for over 10 
years as an instructor. He has build (including India) a lot of rope courses. He has broad 
experience in international cooperation e.g. in India, Cyprus, Israel. He is 
ERCA certified Train the Train Instructor, Member of The ERCA Board, 
Learning Therapist. 
 

Bastian Kaspert (Actionworx, Niemcy) – dyplomowany pedagog socjalny, 

pracuje od 9 lat jako trener. Posiada certyfikat instruktora ERCA oraz 

uprawnienia wspinaczkowe.   

Bastian Kaspert (Actionworx, Germany) – Social Pedagogic, Bachelor of Arts ERCA 

Certified Ropes Course Trainer, Fisat Level 1 Industrial Climber Working  since 8 Years as 

Instructor. 

 

Trenerzy przyjeżdżają na specjalne zaproszenie Pracowni Nauki i Przygody. 

 

Aga Leśny – asystent (Pracownia Nauki i Przygody) – dyplomowany 

pedagog i kulturoznawca, trener ERCA. Popularyzatorka idei i metod 

Experiental Education w Polsce, założycielka Pracowni Nauki i Przygody. 

Na co dzień pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nauki 

Kopernik 

Aga Lesny – assistant (Pracownia Nauki i Przygody) - pedagogue and anthropologist, 

trainer ERCA. Promoter of ideas and methods of Experiental Education in Poland, the 

founder of the Pracownia Nauki i Przygody. Employee of the University of Warsaw and 

Copernicus Science Centre. 

 

Cena/cost: 360 € + 349 zł*. Cena zawiera: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, 

przystąpienie do egzaminu, ubezpieczenie, certyfikat. Po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji 

prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 349 zł. 



 

Price includes: accommodation, meals, training materials, exam, insurance, certificate. After 

confirmation of booking, in order to reserve your slot advance payment in the amount of 

349 zł. 

* istnieje możliwość uczestnictwa w kursie po niższej cenie w zamian za zobowiązanie do 

odpracowania konkretnej liczby godzin na rzecz Pracowni Nauki i Przygody w ciągu jednego 

roku. 

Poczytaj:  

http://www.naukaprzygoda.edu.pl/czytelnia/parki-linowe-w-

edukacji/  

Dla najlepszych uczestników kursu istnieje możliwość dołączenia 

do grona trenerów Pracowni Nauki i Przygody. 

 

Sprzęt:  

Po wcześniejszych konsultacjach, istnieje możliwość zakupu sprzętu lub całego zestawu do 

budowy mobilnego parku linowego oraz innych narzędzi edukacyjnych, m.in. Gumizelle (The 

Band), Tower of Power i innych. 

 

Założenia projektu/ Assumptions of the project 

 „Akademia Pedagogiki Przygody” to nazwa projektu Pracowni Nauki i Przygody, 

którego celem jest upowszechnienie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i 

dorosłymi, wykorzystujących przygodę jako czynnik sprzyjający rozwojowi oraz edukacji 

człowieka. Uczestnicy projektów akademii mają szanse poznać                       i wypróbować 

metody działania bazujące na głębokim kontakcie z przyrodą, nauką oraz kulturą. 

Podstawową formą realizacji projektu są kursy praktyczne adresowane do studentów, 

nauczycieli, pedagogów – i wszystkich, którzy w sposób aktywny pracują z grupami dzieci, 

młodzieży lub dorosłych oraz chcą poszerzyć swoje umiejętności o zagadnienia związane z 

pedagogiką przygody. 

"The Academy of Experiential Education " is the name of the project polish NGO “Pracownia 

Nauki i Przygody”,  designed to promote modern methods of working with children, 

adolescents and adults, using adventure and experience as a factor in human development 

and education. Participants in the academy projects have a chance to learn and try out the 

method of operation based on a deep contact with nature, science and culture. The basic 

forms of the project are practical courses for students, teachers, educators - and all those 

who are actively working with groups of children, adolescents or adults, and want to 

broaden their skills on issues related to the pedagogy of adventure. 

 

Więcej informacji o kursie, trenerze i planowanym przebiegu na stronie 

www.NaukaPrzygoda.edu.pl 


