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Think out of
the box.
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Warsztaty
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Design Thinking. Design Thinking

zarządzania procesami kreatywnymi ma na

to metoda poszukiwania i two-

celu wyposażenie uczestników(-czek) fo-

rzenia innowacyjnych rozwiązań

rum w konkretne narzędzia do zmierzenia

w oparciu o głębokie zrozumienie

się z współczesnymi wyzwaniami polsko-nie-

występujących problemów i potrzeb. Jej celem

mieckiej wymiany młodzieży w obszarze po-

jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich pomy-

zaszkolnym.

słów m.in. w postaci nowych produktów, strategii,

nę młodzieży i razem z nimi stwórz strategię na

modeli pracy, procesów, programów edukacyj-

przyszłość.

nych. Uczestnicy(-czki) warsztatu poznają każ-

Metody

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
zaprasza na nowy format spotkania – INSPIRATO-

dy z 5 etapów składających się na pełen proces
Design Thinking: empatyzacja, definiowanie pro-

RIUM. Forum Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży.

Stawiamy na aktywne metody poszukiwania

blemu, generowanie pomysłów, prototypowanie,

Podejmij wyzwanie i weź udział w największym

rozwiązań! Podczas praktycznych warszta-

testowanie.

forum praktyków polsko-niemieckiej wymiany

tów i prezentacji best practices uczestnicy

pozaszkolnej!

(-czki) poznają konkretne strategie i mode-

Digitale Tools. Media społeczno-

le pracy nad międzynarodowymi projektami

ściowe, nowinki technologiczne,

młodzieży.

aplikacje i coraz to nowsze narzę-

INSPIRATORIUM to przede wszystkim przestrzeń kreatywna stworzona dla pozyskania inspiracji i nowych impulsów do działania. Zbudo-

dzia internetowe bombardują nas

Wyzwania stojące przed pozaszkolną wymianą

wana z trzech głównych komponentów – analizy

z każdej strony. Młodzież bez problemu porusza

młodzieży wymagają kreatywnych i nowocze-

obecnej sytuacji pozaszkolnej wymiany młodzie-

snych rozwiązań. Zbudowanie silnych struktur

ży, nauki innowacyjnych technik skutecznego

pracy z młodzieżą, zdefiniowanie nowych ob-

poszukiwania rozwiązań oraz refleksji nad nowo-

Uczestnicy(-czki) nauczą się patrzeć na wy-

korzystać narzędzi online do pracy z młodzie-

szarów zaangażowania młodzieży i wzmocnie-

poznanymi metodami – ma na celu wyposażyć

zwania i problemy w sposób holistyczny. We-

żą? Celem warsztatu jest pokazanie możliwości

nie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami

uczestniczki i uczestników spotkania w konkret-

zmą udział w kreatywnym procesie poszuki-

wykorzystania nowoczesnych narzędzi eduka-

to jedynie niektóre z działań na rzecz rozwoju

ne narzędzia do wykorzystania w ich codziennej

wania rozwiązań i samodzielnie wypróbują

cyjnych podczas wymian i projektów młodzie-

wymiany pozaszkolnej. Dołącz do nas i wspól-

pracy. Trzydniowe Forum Otwarte to również

kilka z zaproponowanych przez nas metod.

żowych. *Na warsztat prosimy o zabranie smartphonów/

nie z naszą kadrą trenerską zbierz pomysły na

okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów,

Poznają również innowacyjne narzędzia pracy

tabletów.

zwiększenie atrakcyjności i dostępności polsko-

zainspirowania się pracą innych i poszerzenia

nad międzynarodowymi projektami młodzie-

-niemieckich projektów młodzieżowych. Poznaj

granic własnej kreatywności.

żowymi.

Umiejętności

się w świecie nowych technologii i godzinami
surfuje w Internecie. Dlaczego zatem nie wy-

Różnorodność. Różnorodność jest

inspiracji i metod pracy dla trenerów(-rek) i na-

nieodłącznym aspektem między-

uczycieli(-lek), którzy odgrywają kluczową rolę

narodowych spotkań młodzieży.

w procesie kształcenia, jako osoby wspierające,

Jak sobie z nią radzić? Jak rozma-

Grupa docelowa

Miejsce

inspirujące i ufające w zdolności uczących się.

Trenerki i trenerzy edukacji pozaformalnej, refe-

Międzynarodowy Dom Spotkań

wiać o niej z młodzieżą? Jak zadbać o różnorod-

Competendo rozwija nowe koncepcje i progra-

rentki i referenci ds. edukacji z placówek kształ-

Młodzieży w Krzyżowej

ność na każdym etapie projektu? PNWM rusza

my holistycznego uczenia się rozumianego jako

ceniowych, pedagożki i pedagodzy aktywnie za-

Krzyżowa 7

z pomocą i przedstawia: Checklistę „Różnorod-

współpraca między NGOs, nieformalnymi grupa-

angażowani(-e) w polsko-niemiecką wymianę

58–112 Grodziszcze

ność w spotkaniach młodzieży” i Diversity Cards.

mi, inicjatywami obywatelskimi oraz formalnymi

młodzieży. Rekrutacja uczestników(-czek) odby-

www.krzyzowa.org.pl

Warsztat ma na celu dostarczyć uczestni(cz)kom

placówkami kształceniowymi. *Przyda się podstawo-

wa się w ramach trzech rodzajów uczestnictwa:

podstaw do pracy, której towarzyszy świadome

wa znajomość jęz. angielskiego!

podejście do zagadnienia różnorodności.

Przedstawiciele i przedstawicielki Jednostek
Centralnych PNWM
Pracownicy i pracowniczki merytoryczni(e)

Naprawdę twórcze myślenie.

placówek kształceniowych

Kreatywność to umiejętność wy-

Trenerzy i trenerki edukacji pozaformalnej

magająca treningu. Z jej posiadania

i aktywni(e) multiplikatorzy(-rki) polsko-nie-

płynie wiele korzyści, dlatego warto poświęcić czas na zrozumienie mechanizmu
działań kreatywnych oraz nauczenie się nawyków trenowania kreatywności. Uczestnicy(-czki)
warsztatu poznają skuteczne strategie zadawania pytań oraz techniki poszukiwania wspólnych
obszarów i rozwiązań. Dowiedzą się również co
pomaga rozwinąć skrzydła i dodaje mocy, a co
zabiera energię i zmniejsza kreatywny potencjał.
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Zgłoszenia
do 25.09.2019 r.
Prosimy o wypełnienie formularza
online na stronie INSPIRATORIUM

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

Koszty
Więcej informacji

Competendo — Toolbox dla fa-

inspiratorium.conrego.com

cylitatorów(-rek). Competendo

Opłata za udział wynosi 110 PLN i obejmuje

to platforma wspierająca uczenie

uczestnictwo w całości forum, zakwaterowanie

się zorientowane na kompetencje

w dwuosobowym pokoju oraz wyżywienie. Kosz-

Osoby kontaktowe

potrzebne do odnalezienia się na rynku pracy

ty podróży są zwracane zgodnie z kalkulatorem

Szymon Kopiecki

i do zwiększenia zaangażowania obywatelskie-

kosztów podróży PNWM

Olga Krajewska

go. Udostępniony na niej Toolbox stanowi zbiór

(→ oblicz koszt podróży).

inspiratorium@dpjw.org

