Program
środa, 5.12.2018
do 17.00 przyjazd
18.00 kolacja
19.00 spotkanie zapoznawczo-integracyjne,
informacje dotyczące przebiegu szkolenia
czwartek, 6.12.2018
08.00 śniadanie
09.00 Wprowadzenie do tematyki „Praca w zespole
polsko-niemieckim“
 Ćwiczenie „Tangram“ oraz „Na pełnym morzu”
Podsumowanie oraz wpływ metody na pracę w
zespole
10.30 przerwa na kawę
11.00 Normy kulturowe w Polsce i w Niemczech
13.00 obiad
15.00 Metoda projektu - Co to jest? Jak rozumiane
jest to pojęcie w Polsce i w Niemczech?
 Wprowadzenie
 Praca w grupie
 Prezentacje
16.30 przerwa na kawę
17.00 Współudział i aktywizacja młodzieży
 Partycypacja na etapie przygotowania projektu
 Aktywne uczestnictwo w spotkaniu
 Metody aktywizacji
18.30 kolacja
piątek, 7.12.2018
08.00 śniadanie
09.00 Style kierowania, relacja nauczyciel - uczeń
Metoda „Bauernhof“ (gospodarstwo rolne)
 Różnice kulturowe
 Różnice indywidualne
Jak radzić sobie z tymi różnicami w zespole
dwunarodowym?
10.30 przerwa na kawę
11.00 Prezentacja partnerstw szkolnych / spotkań i
projektów polsko-niemieckich

13.00 obiad
15.00 czas wolny dla partnerstw
16.30 Procedury wspierania i aktualności PNWM
18.30 kolacja

sobota, 8.12.2018
08.00 śniadanie
09.00 Komunikacja w zespole
11:00 przerwa na kawę
11.30 Współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi
szkołami wykraczajaca poza ramy spotkania
młodzieży.
13.00 obiad
15.00 konflikty i sposoby ich rozwiązywania w
zespole polsko-niemieckim
 Wprowadzenie
 Przykłady
 praca w grupach i podsumowanie
16.30 przerwa na kawę
17.00 ewaluacja szkolenia
wręczenie certyfikatów
zakończenie i pożegnanie
18.30 kolacja
Odjazd lub możliwość pozostania na nocleg
niedziela, 9.12.2018
śniadanie
wyjazd

Teamwork - Dreamwork
5 – 9.12.2018
Ev. Jugendbildungs- u. Begegnungsstätte
Hirschluch
15859 Storkow/ Markt

Język
Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie, zatem
znajomośc języka niemieckiego nie jest wymagana.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
zaprasza Państwa serdecznie do udziału w szkoleniu:

Warunki uczestnictwa
Prosimy, aby na szkolenie zgłaszały się jedynie te
osoby, które mogą uczestniczyć w całym szkoleniu
(od środy, g. 18:00, do soboty wieczorem włącznie).
Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd
wymaga uprzedniej zgody PNWM.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy
osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

Teamwork-Dreamwork
Czy Państwo także o tym marzą? Polscy i niemieccy
nauczyciele jako „drużyna marzeń“ podczas wymiany
szkolnej? Nie możemy obiecać Państwu zrealizowania
wszystkich marzeń, możemy jednak zaoferować szkolenie, które pomoże zbliżyć się do tego celu. Szkolenie
jest skierowane do nauczycieli, którzy mają już doświadczenia w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej i
chcą, wraz ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkół
partnerskich, pracować nad doskonaleniem współpracy w dwunarodowych zespołach.

Temat i metody
 Kwoka czy przewodnik stada? – różne style
kierowania. Konflikt czy nowe doświadczenie?
 Co robić, a czego nie? – normy kulturowe w Polsce i w Niemczech
 Co właściwie oznacza (w Niemczech i w Polsce)
praca metodą projektu?
 Od kryzysu do sukcesu – rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 Komunikacja w zespole
 Udzielaj się! Ale może nie za bardzo? –
współudział młodzieży jako główna zasada
działania
Termin 5 – 9.12.2018
Miejsce

Ev. Jugendbildungs- u. Begegnungsstätte Hirschluch
15859 Storkow/ Markt
http://www.jusev.de/jugendbegegnungsstaette
Organizator
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
Osoba kontaktowa w PNWM
Dominika Gaik
Tel. 22 518 89 38, e-mail: gaik@pnwm.org

Zgłoszenia: 26.10.2018
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26.10.2018
wyłącznie poprzez formularz online na stronie:
https://wiki.dpjw.org/webform7/de/node/111
Do 5.11.2018 otrzymają Państwo informację o
wynikach rekrutacji (wyłącznie drogą mailową).
Uczestnicy
Maksymalnie 24 nauczycielek i nauczycieli szkół
partnerskich z Polski i z Niemiec.
Rekrutacja
Szkolenie adresujemy głównie do polskich i
niemieckich
nauczycieli
szkół
partnerskich.
Pierwszeństwo gwarantujemy osobom, których
partner ze szkoły niemieckiej także zgłosił się do
udziału
w
seminarium.
Pozostałe
miejsca
rozdysponujemy pomiędzy osoby, które na szkolenie
zgłosiły się bez partnera.
Koszty szkolenia
170 PLN dla uczestników z Polski oraz 85 Euro
dla uczestników z Niemiec.
Wpisowe obejmuje koszty zakwaterowania, pełne
wyżywienie i koszty programu.
Koszty dojazdu PNWM refunduje w wysokości
stawek ryczałtowych PNWM.
Numer konta, na które należy przelać wpisowe,
zostanie Państwu podany wraz z potwierdzeniem
uczestnictwa.

Zakwaterowanie
Zostaną
Państwo
zakwaterowani
pokojach
dwuosobowych. Pokoje jednoosobowe nie są w
ogóle dostępne.
Prowadzący
Natalia Krasowska
absolwentka germanistyki i kierunku Master of
Business
Administration,
trenerka
PNWM,
koordynatorka projektów w stowarzyszeniu Aktion
Zivilcourage e. V.
Klaus Waiditschka
dyplomowany pedagog socjalny, trener PNWM,
kierownik referatu międzynarodowej współpracy
młodzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży i
Pracy Społecznej (Verein für Jugendhilfe und
Sozialarbeit e.V.).
Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?
 Szanujemy różnice, moderujemy i prowadzimy
projekt razem tam, gdzie tylko jest to możliwe.
 Nie pracujemy w formie wykładów, lecz warsztatowo w małych grupach.
 Umożliwiamy wypowiadanie się i dyskusje na
podstawie
Państwa
pedagogicznych
kompetencji i doświadczeń.
 Dajemy Państwu możliwość samodzielnego
wypróbowania wielu metod pracy w polskoniemieckim zespole prowadzącym.
 Oferujemy forum, służące spotkaniom koleżanek
i kolegów z innych szkół o podobnych
zainteresowaniach i doświadczeniach.

