
seminarium

W międzynarodowych spotkaniach młodzieży bio-
rą udział młodzi ludzie, którzy różnią się od siebie 
nie tylko narodowością. Aby zauważyć występu-
jące pomiędzy nimi różnice, wystarczy przyjrzeć 
się chociażby takim kwestiom jak płeć, religia, 
pochodzenie etniczne, język, ulubiony rodzaj mu-
zyki czy przynależność do określonej grupy spo-
łecznej. Indywidualizm i odrębność każdej osoby 
można ocenić dopiero wtedy, kiedy dostrzeże się 
te różnorodne cechy i nauczy się konstruktywnie 
obchodzić ze stereotypami, uprzedzeniami, władzą 
i dyskryminacją.

Seminarium „Fit for Diversity” ma dostarczyć na-
uczycielom i opiekunom młodzieży podstaw do 
pracy, której towarzyszy świadome podejście do 
zagadnienia różnorodności. Ma także zaopatrzyć ich 
w praktyczne metody pracy z młodzieżą podczas 
projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają możli-
wość ich wypróbowania, omówienia, jak również 
dostosowania do indywidualnych potrzeb. Podczas 
seminarium zostanie położony nacisk nie tylko na 
kształcenie młodzieży, ale również na kształtowa-
nie przez osoby prowadzące wymiany młodzieży 
własnych postaw.

 Różnorodność? 
Świadomość różnic 
społeczno-kulturo-
wych podczas wy-
miany młodzieży 
i w społeczeństwie.

 
 Przetrzyj sobie 

okulary! Czyli jak 
nie postrzegać 
uczestników wy-
miany młodzie-
ży jedynie przez 
pryzmat ich naro-
dowości lub naro-
dowych wzorców 
kulturowych.

 
 Szufladkowanie 

i inne problemy 
w podejściu do róż-
norodności pod-
czas wymian mło-
dzieży.

Seminarium dla organizatorów 
polsko-niemieckich wymian młodzieży
9–12 MAjA 2018 rokU, GDAńSk

 Zbieranie doświad-
czeń: wypróbowa-
nie różnych metod 
i ich ocena.

 
 Rozwijanie posta-

wy otwartości na 
różnorodność i jej 
dostrzeganie. Rów-
ność w praktyce.

 
 I co dalej? Opra-

cowanie działań 
w celu przyję-
cia perspektywy 
opartej na różno-
rodności podczas 
własnej wymiany 
młodzieży.

Fit for
diversity

Tematy:



Anna Huminiak, trenerka i koordynatorka projektów 
edukacyjnych m.in. w obszarze edukacji międzykultu-
rowej, różnorodności i antydyskryminacji, Warszawa.

Stephan Schwieren, dydaktyk i trener w obszarze mię-
dzynarodowej współpracy młodzieży, Norymberga.

koNTAkT:
Magdalena Zatylna
E-Mail: magdalena.zatylna@dpjw.org
Tel.: +49-331 / 284-79-40

 

Grupa docelowa
Nauczyciele i nauczycielki, edukatorzy i edukatorki 
młodzieży, pedagodzy i pedagożki zaangażowani/-e 
w polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Zgłoszenia 
przedstawicieli instytucji partnerskich prowadzą-
cych wymianę młodzieży będą preferowane.

Język
Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim 
i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Koszty
opłata za uczestnictwo wynosi 180 PLN i obejmuje 
szkolenie, zakwaterowanie w dwuosobowym poko-
ju oraz wyżywienie. koszty podróży są zwracane 
zgodnie z kalkulatorem kosztów podróży PNWM 
(→ oblicz koszt podróży).

Miejsce
Centrum konferencyjno-Sportowe GALIoN
ul. Stogi 20, 80–642 Gdańsk
www.hotelgalion.pl

Zgłoszenia
Prosimy o wypełnienie formularza online 
do 28 MArCA 2018 rokU

TrENErZY:

 
 Dzień 2.

— Zobaczyć różnorodność. Zmiana perspektywy nie 
tylko w kontekście wymiany młodzieży. Wprowadzenie 
i warsztaty metodyczne.

— Stereotypy i nadawanie „łatek”. Warsztaty metodyczne
— Wieczór międzykulturowy. Sprawdzona czy przesta-
rzała metoda?

 

 Dzień 4.
— I co dalej? Dostosowanie metod do indywidualnych 
potrzeb

— Ewaluacja
— Wyjazd uczestników od godzny 14

ProGrAM:

 Dzień 1.
— Przyjazd uczestników do godziny 14
— Powitanie i runda zapoznawcza
— Przedstawienie programu
— Wprowadzenie do zagadnienia edukacji nieformalnej

 

 Dzień 3.

— Budowanie konstruktywnego podejścia do obcości. 
Warsztaty metodyczne.

— Przestrzeń dla różnorodności i rozwiązywania istnieją-
cych konfliktów. Warsztaty metodyczne.

— odkrywanie różnorodności. Gra miejska

 

http://www.pnwm.org/dotacje/wnioskowanie-o-dotacje-rozliczenie-projektu/obliczanie-kosztow-podrozy/
www.hotelgalion.pl
http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/60
http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/60
http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/60
http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/60

