Wymiana młodzieży –
demokratycznie!

John LeMasney, CC

Seminarium projektowo-metodyczne dla
multiplikatorów wymiany w oparciu o
metodę edukacji demokratycznej
Betzavta-Miteinander
Termin
11-14 maj 2017
Miejsce
Gustav Stresemann Institut w Bad Bevensen
k/Hamburga
Organizator

Wsparcie finansowe

Temat
Czy polsko-niemiecką wymianę młodzieży
można zorganizować demokratycznie? Co to
właściwie jest partycypacja? Jak przekonać się
do oddelegowania części zadań w ręce
młodzieży i czerpać radość z rezultatów
wymiany współorganizowanej przez młodzież?
I co może mieć wspólnego takie podejście do
wymiany z demokracją jako ustrojem
politycznym? Podczas seminarium będziemy
szukali odpowiedzi na powyższe pytania.
Spotkanie będzie także okazją do dyskusji o
własnym rozumieniu demokracji i jej rolą w
życiu społecznym. Ponadto uczestnicy będą
zastanawiać się nad projektem wymiany z
wykorzystaniem różnorodych metod
partycypacji i integracji młodzieży.

podejmowanie decyzji, relacje większośćmniejszość czy rozwiązywanie konfliktów.
Uzupełnieniem programu są metody
integracyjne do wykorzystania podczas
spotkań młodzieży, a także wykłady.

Metody
Podstawą metodyczną seminarium jest
program treningu demokratycznego BetzavtaMiteinander. Koncepcja programu została
wypracowana pod koniec lat 80. XX wieku w
Izraelu, a następnie zaadaptowana w
Niemczech, gdzie do dziś jest z powodzeniem
stosowana jako element szkoleń z zakresu
edukacji obywatelskiej. Jej podstawę stanowią
ćwiczenia, w których istotne jest doświadczanie
procesów partycypacyjnych i refleksja nad
własną postawą i dokonywanymi wyborami.
Dzięki takiemu podejściu uczestnicy mają
możliwość odniesienia niejednokrotnie
abstrakcyjnego pojęcia demokracji do sytuacji
codziennych, takich jak wyrażanie opinii,

Dotacja do kosztów podróży
Uczestnicy z Polski otrzymają częściowy zwrot
kosztów podroży wg kalkulatora kosztów
podroży PNWM.

Grupa docelowa
Multiplikatorzy wymiany uczniów/młodzieży, a
także osoby początkujące w wymianie,
zainteresowane tematem seminarium.
Język seminarium:
Polski i niemiecki z tłumaczeniem
symultanicznym.
Opłata za uczestnictwo
Dla uczestników z Polski wynosi 60 euro.

Kontakt:
iwona.domachowska@gsi-bevensen.de
Tel. 0049-5821-955167
Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie poniższego formlarza do
10.04.2017 pocztą| mailem| faksem na adres:
Gustav Stresemann Institut
Klosterweg 4 | 59249 Bad Bevensen | Niemcy
anmeldung@gsi-bevensen.de
Fax 0049-5821-955299

Program ramowy*
Zmiany w programie zastrzeżone

Czwartek, 11.05.2017
do 15.30
Przyjazd & podwieczorek
16.00-18.00 Powitanie & zapoznanie się
18.00
Kolacja
19.00-20.30 Wprowadzenie do tematu–czym
dla mnie jest demokracja?
Ćwiczenie Betzavta
Piątek, 12.05.2017
od 7.30
Śniadanie
9.00-10.00
Podstawy demokracji w Polsce i
w Niemczech
10.00-10.15
Przerwa na kawę
10.15-12.30
Tworzymy reguły. Ćwiczenie
Betzavta uwrażliwiające na
procesy demokratyczne
12.30-15.00
Przerwa obiadowa
15.00-16.00 Tworzymy strategie. Ćwiczenie
interaktywne w wymianie
16.00-16.30 Przerwa na kawę i podwieczorek
16.30-18.00 Doradztwo koleżeńskie metodą
demokratycznego planowania
wymiany
18.00
Kolacja

Sobota, 13.05.2017

Formularz zgłoszeniowy

od 7.30
9.00-10.30

Nazwisko, imię:

10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-16.00

16.00-18.00

18.00
19.00-20.00

Śniadanie
Na ile demokratyczna jest nasza
codzienność? Ćwiczenie
Betzavta
Przerwa na kawę
Wnioski z ćwiczenia w
kontekście wymiany
Przerwa obiadowa z opcją
udziału w zbieraniu dzikich ziół*
lub wizytą w termach
Cztery sposoby na
demokratyczne rozwiązywanie
konfliktów oraz teoria Betzavty
Kolacja
Giełda metod: nowe ćwiczenia
integracyjne na spotkania
młodzieży

Niedziela, 14.05.2017
od 7.30
Śniadanie
9.00-10.00
Plac budowy. Ćwiczenie
uwrażliwiające na partycypację
10.00-10.30 Przerwa na kawę
10.30-12.00
Model stopni partycypacji
12.00-12.30
Ewaluacja seminarium
12.30
Obiad i wyjazd uczestników

Data urodzenia:
Adres:
Nr telefonu:
E-Mail:
Zawód/ zajęcie:
Moje doświadczenie w wymianie młodzieży:

Dlaczego chce Pan/i wziąć udział w tym
seminarium? (krótkie uzasadnienie):

* Zgłaszam się do udziału w zbieraniu dzikich ziół
(w celach kulinarnych) za dodatkową opłatą w
wys. 7€
Proszę zaznaczyć:
TAK
NIE
Proszę o rezerwację pokoju jednoosobowego
(za dopłatą w wys. 15 euro/noc):
Proszę zaznaczyć:
TAK
NIE
Zgadzam się na udostępnienie swoich danych
innym uczestnikom seminarium:
Proszę zaznaczyć:
TAK
NIE

Data i podpis

