Poniedziałek, 28.10.2019

Forum
Pozaszkolnej
Wymiany Młodzieży
28–30 października
2019 roku
w Krzyżowej

15:00

Przyjazd i powitanie
Już na wstępie oprócz poczęstunku należy spodziewać się
muzyki i pierwszych inspiracji, które pozwolą nie tylko bliżej
poznać temat spotkania, ale również siebie nawzajem.

15:45

Kto, co, jak?
Stephan Erb, dyrektor zarządzający PNWM, przywita i wprowadzi nas w kreatywny nastrój. Następnie poznamy się wzajemnie
i dowiemy co nas czeka w nadchodzących dniach.

16:30

Zgłębianie & poznawanie: naukowo
Czekają na nas dwa impulsy naukowe: Prof. Błeszyńska odpowie na pytanie, co interesuje współczesną młodzież w Polsce i w Niemczech. Następnie omówimy wyniki badań dot.
dostępu różnych grup społecznych do międzynarodowych
projektów wymiany młodzieży. Spróbujemy wyjaśnić od czego
zależy ich poziom zaangażowania w wymianę. Na zakończenie
będzie czas na dyskusję z naszymi ekspertami.

18:30

Kolacja
Po napełnieniu naszych głów, pora napełnić też żołądki.

19:30

Krzyżowa Rallye
A teraz zostaniecie odpytani! Wspólnie z młodzieżą
odkryjemy zakamarki Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Krzyżowej. Dajcie się zaskoczyć!

21:30

Na zakończenie
Oddajemy Wam do dyspozycji przestrzeń i czas, jeśli macie
ochotę poznać się jeszcze lepiej. Może ktoś chciałby się
czymś podzielić z grupą?

Wtorek, 29.10.2019
08:00

Śniadanie
Zbieramy energię, aby dobrze rozpocząć ten dzień.

09:30

Aktywne rozpoczęcie dnia
Rozpoczynamy aktywnie. Wspólnie przyjrzymy się co
wydarzyło się wczoraj i nadamy temu znaczenie. Następnie
omówimy co nas czeka dzisiaj.

10:00

Zgłębianie & poznawanie: pozaformalnie
Możecie wybrać jeden spośród pięciu warsztatów z obszaru
edukacji pozaformalnej. Trenerzy i trenerki pochodzą z Polski
i Niemiec i przygotowali dla Was niezwykle ciekawe zajęcia!
1) Design Thinking
2) Digital Tools
3) Róznorodność w wymianie młodzieży
4) Naprawdę kreatywne myślenie
5) Competendo – Toolbox dla facylitatorów(-rek)

11:30

Przerwa kawowa

12:00

Lecimy dalej ze Zgłębianiem & poznawaniem:
pozaformalnie Część dalsza warsztatów.

13:30

Obiad
To czas na wzmocnienie i przetrawienie zdobytej wiedzy.
Może podczas spaceru, drzemki albo w zupełnie inny sposób.

15:00

17:00

Zgłębianie & poznawanie: zmiana perspektywy
Popołudnie również rozpoczynamy aktywnie. Następnie
ruszamy z pięcioma równoległymi sesjami. Osoby z Polski
i Niemiec zaangażowane w pracę z młodzieżą przedstawią
swoje kreatywne pomysły. Jeśli również znacie jakieś wyjątkowe projekty warte pokazania, to koniecznie dajcie nam znać!
Przerwa kawowa

17:30

Chodząc myśli się lepiej
Idziemy na zewnątrz! Podzieleni na mniejsze grupy dokonamy
przeglądu minionego dnia i wymienimy się spostrzeżeniami.
Pomoże nam w tym kilka postawionych nam pytań. Następnie
podzielimy się swoimi odkryciami podczas wspólnej rundy.

18:30

Kolacja
Po prostu ciesz się i delektuj, a także przygotuj na...

20:00

...muzyczne inspiracje
Grupa z Wrocławia na pewno Was zaskoczy.

Środa, 30.10.2019
08:00

Śniadanie
Zbieramy energię, aby dobrze rozpocząć ostatni dzień
INSPIRATORIUM.

09:30

Aktywne rozpoczęcie dnia
Rozpoczynamy (znowu) aktywnie. Następnie przyglądamy się
temu, co wydarzyło sie wczoraj i co nadejdzie dzisiaj.

10:00

Zrozumienie & wdrożenie: konkretnie
Po zebraniu inspiracji, czas aby wdrożyć je w życie. Możecie
skorzystać z propozycji zaprezentowanych Wam podczas
ostatnich dwóch dni i zastosować je we własnej pracy.
Zastanówcie się z jakimi wyzwaniami chcielibyście się
zmierzyć. Wspierajcie się w tym wzajemnie.

11:45

Przerwa kawowa

12:15

Kto, jak i co?
Co zabierzecie ze sobą? Kto Was zainspirował? Jak się
czujecie? Ostatnie spojrzenie wstecz i wspólne zakończenie
INSPIRATORIUM.

