Dialog
międzyreligijny
konferencja

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Dialog międzyreligijny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”.
13–15 września 2017 roku
Instytut Gustava Stresemanna
(Gustav-Stresemann-Institut)
Europäische Tagungs- und Bildungsstätte Bonn
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn-Bad Godesberg
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Dlaczego powstała
taka konferencja?

Kogo
zapraszamy?

Wiara i religia wpływają na nasz świat na wiele
różnych sposobów. Są one mniej lub bardziej widocznie, choćby pod postacią rytuałów, czy preferencji żywieniowych. Dochodzą do głosu również
w trakcie polsko-niemieckich projektów wymiany
młodzieży, w których uczestniczą przedstawiciele
różnych wyznań oraz osoby niewierzące. Różnorodność religii, stanowiąca często wyzwanie dla organizatorów i opiekunów grup, może być czynnikiem
wzbogacającym spotkanie. Dlatego PNWM uznała
religijność za ważny aspekt i uwzględniła go wśród
swoich działań w ramach trzyletniego priorytetu
tematycznego „Różnorodność”.

PNWM zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli szkół oraz instytucji oświatowych – zarówno
początkujących, jak i doświadczonych praktyków
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
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Co jest celem
konferencji?

Co będzie się
działo?

Jakie znaczenie ma religijność w życiu młodych ludzi? Jaką rolę pełni religia w budowaniu ich tożsamości? Jak wykorzystać potencjał wyznawców różnych religii oraz osób niewierzących w spotkaniach
polsko-niemieckich dla podniesienia ich jakości?
Czy możliwy jest między nimi dobry dialog? Uczestnicy konferencji, wspólnie z ekspertami różnych wyznań, będą mogli zastanowić się nad odpowiedzią
na powyższe pytania.

Spotkanie pozwoli uczestnikom zorientować się,
jakie wyzwania stoją przed organizatorami projektów wymiany polsko-niemieckiej w obliczu zmian
zachodzących we współczesnej Europie. Zjawisko
migracji nasila się, a młodzież pod względem religii różni się już na poziomie grupy z jednego kraju.
Jakie ma to znaczenie dla planowania polsko-niemieckich spotkań młodzieży?
Podczas warsztatów oraz prezentacji dobrych praktyk uczestnicy będą mogli poznać i przećwiczyć metody pracy z międzynarodowymi grupami młodzieży
różnych wyznań. Dyskusje w grupach pozwolą ich
członkom omówić różne aspekty związane z religijnością w wymianie polsko-niemieckiej, wymienić się
doświadczeniami z własnej pracy z młodzieżą oraz
nawiązać kontakty z innymi organizatorami spotkań
młodzieżowych.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim
i niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Ramowy program

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w programie.

Koszty uczestnictwa
Opłata za udział w całym programie konferencji
wynosi 120 zł i obejmuje nocleg w pokoju jednoosobowym, wyżywienie i koszty programu.

Koszty podróży
Częściowy zwrot kosztów podróży nastąpi zgodnie z wytycznymi PNWM. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie ma
możliwości wypłacenia dotacji do kosztów podróży.
Kalkulator kosztów podróży dostępny na stronie
www.pnwm.org

Kontakt
Aleksandra Pawłowska
tel. +48 22 518 89 35
e-mail: aleksandra.pawlowska@pnwm.org

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji
zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem
formularza online http://wiki.dpjw.org/webform/pl/
node/231 do dnia 14 lipca 2017 roku.

14.09.2017 CZWARTEK

09:00–11:00

Warsztaty metodyczne
w 3 grupach

11:00–11:30 Przerwa kawowa
13.09.2017 ŚRODA
14:00–15:00 Rejestracja i lunch
Wykład inauguracyjny „Religia
15:00–17:00 a budowanie tożsamości wśród
młodzieży”
17:00–17:30 Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny „Obciążenie
czy szansa? Znaczenie religii
17:30–19:00 w polsko-niemieckiej wymianie
młodzieży”
19:00

Kolacja

20:00

Wieczór integracyjny

Warsztaty metodyczne
11:30–13:30
w 3 grupach (kontynuacja)
13:30

Obiad

Każdy z nas jest ekspertem:
wymiana doświadczeń w grupach tematycznych (przykładowe tematy):
– Obecne wyzwania dialogu
międzyreligijnego
15:30–19:00
– Jak pracować z grupami złożonymi z przedstawicieli wielu
religii?
– Pokonywanie uprzedzeń
– Kompetencje międzyreligijne
jako szansa
19:00

15.09.2017 PIĄTEK
Praktyczne wskazówki: podsumowanie pracy w grupach na
09:00–11:00
potrzeby poradnika wymiany
międzyreligijnej
11:00–11:30 Przerwa kawowa
Podsumowanie i pożegnanie
11:30–12:30 gości
12:30

Obiad

Kolacja
Czas do dyspozycji
uczestników

Organizator:

#roznorodnoscpnwm

Język konferencji

