konferencja

EDUKACYJNA ROLA
PROJEKTÓW WYMIAN
MIĘDZYNARODOWYCH
2 kwietnia 2019 r. w Warszawie

Organizatorzy: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program
9:00 – 10:00

Poczęstunek

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

Udział w wymianie otwiera perspektywy, umożliwia zdobywanie wiedzy,
kształtuje postawę otwartą na świat i innych ludzi. Wzmacnia poczucie własnej
tożsamości oraz kształtuje świadomość swoich uwarunkowań kulturowych.
Uczy współpracy w grupie międzynarodowej, a przy tym w sposób
niekwestionowany wspiera rozwój kompetencji językowych. Projekty wymiany
aktywnie włączają ucznia w życie szkoły, zachęcają go do podejmowania działań
na rzecz środowiska lokalnego oraz zobowiązują do stania się ambasadorem
kultury swojego kraju.

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji przez przedstawiciela
Ministerstwa Edukacji Narodowej

10:15 – 11:00

Wykład wprowadzający

Dlatego zależy nam, aby młodzi ludzie, niezależnie od statusu społecznego,
miejsca zamieszkania czy profilu szkoły, mieli szansę uczestniczenia
w wartościowym procesie edukacyjnym, jakim są projekty wymiany młodzieży.

11:00 – 11:10

Prezentacja filmu na temat wymian

11:10 – 11:25

Wprowadzenie do pracy w grupach

Konferencja Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych
jest okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu oraz wymiany doświadczeń
wśród osób i instytucji organizujących pracę polskich szkół. Wspólnie
podejmiemy próbę zdiagnozowania potrzeb, możliwości oraz trudności
związanych z organizacją przez szkoły projektów międzynarodowych, a także
zastanowimy się, w jaki sposób projekty wymian międzynarodowych można
zakotwiczyć w procesie edukacji i uczynić je dostępnymi dla każdego ucznia.

11:25 – 11:55

Przerwa kawowa

11:55 – 13:30

Praca w grupach – sesja 1

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 15:30

Praca w grupach – sesja 2

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli:

15:30 – 15:50

Przerwa kawowa

15:50 – 16:30

Podsumowanie prac w grupach, komentarz ekspertów

16:30 – 16:45

Zakończenie konferencji

Międzynarodowa wymiana młodzieży nie jest tylko wymianą
językową. Są to projekty, które wspierają wszechstronny rozwój
ucznia, korzystając z metod i form edukacji pozaformalnej.

•
•
•
•
•

instytucji nadzorujących/organizujących system edukacji,
jednostek samorządu terytorialnego, euroregionów,
(bilateralnych) instytucji wspierających projekty wymian,
instytucji kształcących nauczycieli i pedagogów
szkół – dyrektorów, nauczycieli.

Powitanie gości przez dyrektorów
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Prelegenci i moderatorzy
dr hab. Jacek Kurzępa

socjolog młodzieży, prof. nadzw., poseł na Sejm RP, przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy
Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Autor zintegrowanego
programu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży wdrażanych na Dolnym Śląsku (2006–2009) oraz dla
Aglomeracji Śląskiej (od 2009 do dziś).
Najnowsze badania:
• 
rok 2018 – badania bydgoskie dot. możliwej korelacji pomiędzy wczesną inicjacją
seksualną adolescentów a wchodzeniem przez nich w inne zachowania ryzykowne,
w tym o charakterze przestępczym;
• 
lata 2018/2019 – badania łódzkie dot. zmiany zachowań i postaw młodzieży okręgu
łódzkiego wobec dopalaczy;
• 
rok 2019 – badania warszawskie nt. postaw obywatelskich młodych Polaków.

Anna Huminiak

trenerka i koordynatorka projektów polsko-niemieckich,
polsko-izraelskich i polsko-białoruskich oraz szkoleń dla
osób pracujących z młodzieżą. Absolwentka historii sztuki
UWr, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
oraz studiów podyplomowych pedagogiki teatru IKP UW
i IT. Zajmuje się edukacją międzykulturową, komunikacją,
kreatywnością, różnorodnością kulturową i społeczną,
edukacją globalną oraz szkoleniami dla wolontariuszy
międzynarodowych.

Elżbieta Kielak

psycholożka międzykulturowa, trenerka,
autorka materiałów edukacyjnych. Absolwentka
Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Treningu i Warsztatu
Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Zajmuje się
prowadzeniem szkoleń, tworzeniem publikacji oraz
koordynacją projektów z zakresu edukacji globalnej,
antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność.
Pracuje z różnymi grupami docelowymi, w tym
z młodzieżą, nauczycielami i studentami.

Monika Kretschmann

trenerka, pedagożka i managerka z wieloletnim
doświadczeniem. Inicjatorka szeregu polsko-niemieckich
partnerstw. Autorka i zwolenniczka aktywnych metod
nauczania, przede wszystkim gier i symulacji.
Stawia na osobisty rozwój uczestników projektów.

Dominik Mosiczuk

pracownik referatu wspierania wymiany szkolnej
PNWM, trener oraz koordynator projektów
edukacji pozaformalnej dla młodzieży i dorosłych.
Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy
polsko-niemieckiej oraz wielostronnej, w tym
z krajami Partnerstwa Wschodniego. Inicjator
międzynarodowych projektów i autor publikacji
z zakresu edukacji włączającej.

Stanisława Piotrowska

doktorantka na wydziale historii Uniwersytetu
Jana Pawła II w Krakowie, trenerka w obszarze edukacji
historyczno-obywatelskiej. Od ponad 20 lat zaangażowana
w polsko-niemiecką wymianę młodzieży.
Zajmuje się głównie tematyką miejsc pamięci II Wojny
Światowej, metodą nauczania o demokracji poprzez
doświadczenie i refleksję Betzavta oraz zarządzaniem
projektami międzynarodowymi.

Anna Szlęk

psycholożka międzykulturowa, edukatorka i trenerka.
Członkini Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież.
W swojej pracy tworzy bezpieczne przestrzenie do uczenia
się, eksperymentowania i rozwoju. Prowadzi krajowe oraz
międzynarodowe warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych
dotyczące edukacji międzykulturowej, edukacji pozaformalnej,
nauczania i uczenia się, coachingu oraz graficznej facylitacji.

Organizatorzy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
to instytucje wiodące we wspieraniu międzynarodowych projektów
edukacyjnych polskich szkół i placówek oświatowych – dostrzegają potrzebę
uzyskania systemowego wsparcia dla realizacji projektów o charakterze
międzynarodowym, łącząc jednocześnie edukację formalną z pozaformalną.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) działa już
od ponad 25 lat. Inicjatywy, które koordynuje, umożliwiają
zdobycie podstawowej lub specjalistycznej wiedzy na ścieżce
formalnej, pozaformalnej oraz w praktyce. Pozwalają również
rozwijać pasje i działać zarówno w odległych krajach,
jak i w społecznościach lokalnych.
FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+
na lata 2014–2020, oferując działania w sektorze edukacji
szkolnej, zawodowej, dorosłych, młodzieży i szkolnictwa
wyższego. Od początku programu wsparcie FRSE uzyskało
już ponad 200 tys. uczestników.
Równolegle Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje
europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European
Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass,
Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami
Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany
Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy
Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. FRSE była
także operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
działającego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Do 2016 r. pełniła funkcję Punktu Kontaktowego
Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce. →

Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER), który jest następcą Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2018 r. powierzono Fundacji
rolę Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności,
programu poświęconemu wolontariatowi, oraz funkcję operatora
programu Edukacja finansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków
i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera
polsko-niemieckie projekty.
Dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce
i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi
– od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty
ekologiczne po mecze hokeja na trawie. Dla organizatorów
tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów –
PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria
oraz wydaje publikacje.
PNWM została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako
organizacja międzynarodowa przez rządy Polski i Niemiec,
równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego.
Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło
się ponad 75 tysięcy projektów, w których udział wzięło blisko
3 miliony uczestników. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys.
programów. Uczestniczy w nich ok. 100 tys. młodych Polaków
i Niemców.

Miejsce konferencji
MsMermaid – Conference Center at The Tides
ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa

Dojazd
Warszawa Centralna – Most Poniatowskiego:
tramwaje numer 7, 9, 22, 24 i 25 (kierunek Praga)

Dane kontaktowe
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
tel.: +48 22 518 89 32
e-mail: magdalena.stojer-brudnicka@pnwm.org

