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Warsztaty szkoleniowe, poświęcone
tematyce zaangażowania młodych
ludzi, adresowane są do nauczycieli,
pedagogów i edukatorów
doświadczonych w organizacji polskoniemieckich spotkań młodzieży.
Łączą w sobie elementy wiedzy
naukowej z pracą warsztatową.
Partycypacja jest zarówno
tematem szkolenia, jak i sposobem
pracy. Oznacza to, że uczestnicy,
wspierani przez trenerki, na miejscu
współdecydują o jego przebiegu.

Jak uczy się i dojrzewa współczesna młodzież?
Jak ją zrozumieć? Jak wzmocnić naturalną
motywację młodych ludzi do aktywnego udziału
w międzynarodowej wymianie młodzieży? Jak docenić
różnorodność każdej uczestniczki i uczestnika oraz
uwzględnić ją w spotkaniu młodzieży? Te i inne
pytania stawiają sobie organizatorzy polskoniemieckich spotkań młodzieży. Aby zwiększyć
zaangażowanie młodych ludzi w wymianę, warto
najpierw przyjrzeć się danej fazie ich rozwoju
fizycznego i umysłowego oraz zastanowić się, jakie
wynikają z niej możliwości i ograniczenia. Zrozumienie
tego, jak uczy się i rozwija młodzież, stworzy szansę
na lepszą współpracę z nią, a w efekcie na ciekawszy
program wymiany.

Treści
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszą wiedzą z dziedziny
neuropsychologii rozwojowej, pozwalającą lepiej zrozumieć potrzeby i możliwości młodych ludzi. Przećwiczą metody pracy z młodzieżą oraz zrealizują
zadania związane z komunikacją, motywacją i partycypacją. Nie zabraknie
dyskusji i wymiany doświadczeń oraz
czasu na refleksję i udzielanie informacji
zwrotnych.
Warsztaty będą prowadzone w języku
polskim i niemieckim, z tłumaczeniem
symultanicznym.

Cele
Uczestnicy warsztatów zyskają:
 iększą znajomość mechanizmów
w
dorastania młodzieży i świadomość
swojej roli we współpracy z nią
 iększą świadomość własnego pow
dejścia do tematu partycypacji i jej
znaczenia w pracy pedagogicznej
 odstawy aktualnej wiedzy neup
ropsychologicznej na temat rozwoju
młodzieży i przykłady jej zastosowania w pracy pedagogicznej
 najomość metod zwiększających
z
motywację i partycypację młodzieży
 informacje zwrotne i refleksje nad
własnym stylem pracy z młodzieżą

Wstępny program*
1. dzień

3. dzień

Powitanie i runda zapoznawcza

Aktualności PNWM

 rzedstawienie celów warsztatu,
P
programu oraz dopasowanie treści
i metod pracy

 amoświadomość i tworzenie relacji
S
jako podstawy dobrej współpracy
– komunikacja wzmacniająca
partycypację
• Gdy pojawi się opór –
psychologiczne zrozumienie
• Mindset i feedback wzmacniający
młodego człowieka
• Warsztat do zgłębienia wizji
i pomysłów w grupach

 prowadzenie do tematyki rozwoju
W
młodzieży, partycypacji i motywacji
z perspektywy psychologicznej
Implikacje i refleksja w odniesieniu
do wymiany młodzieży
Przygotowanie do warsztatów
refleksyjno-metodycznych

2. dzień
 europsychologia – podstawy
N
rozwoju młodzieży i ich znaczenie
w pracy pedagogicznej
• Cele i zadania rozwojowe młodych
ludzi oraz psychologiczne
podstawy partycypacji
• Implikacje i refleksja w odniesieniu
do wymiany młodzieży
 pecyfika dojrzewającego mózgu
S
i potrzeby młodej generacji
• Implikacje i refleksja w odniesieniu
do wymiany młodzieży
Warsztaty refleksyjno-metodyczne
– prowadzenie grup wymiany
młodzieży
• Przykłady wzmacniające
partycypację wszystkich
uczestników wymiany
• Rozpoznanie potrzeb i emocji
• Praca w grupach: wizje, projekty,
możliwości wymiany

 efleksja na temat własnej roli
R
i możliwości podczas organizowania
projektów wymiany
• Własny balans emocjonalny
• Własne zasoby
• Respektowanie swoich potrzeb
Podsumowanie

4. dzień
 rezentacja wyników pracy
P
w grupach
Ewaluacja i zakończenie seminarium

*Ze względu na partycypacyjny charakter
warsztatów program zostanie ustalony
wspólnie z uczestnikami na początku
spotkania.

Warsztaty rozpoczynają się 11 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 (przyjazd
uczestników do godziny 15:30) i kończą 14 grudnia 2019 roku o godzinie 12:30.
Drugiego i trzeciego dnia program trwa od godziny 09:00 do godziny 19:00
z przerwą obiadową i kawowymi. Prosimy o takie zaplanowanie podróży, żeby móc
uczestniczyć we wszystkich punktach programu. Certyfikaty uczestnictwa zostaną
wręczone osobom, które wezmą udział w całym szkoleniu.

Zespół prowadzący
dr Beata Williams – badaczka kształcenia i zachowania człowieka, doradczyni
psychologiczna i terapeutka rodzinna,
łącząca wiedzę naukową z dziedziny
edukacji i neuropsychologii z praktyczną współpracą z pedagogami, dziećmi
i młodzieżą.
Heike Fahrun – edukatorka i trenerka
w obszarze międzynarodowego kształcenia młodzieży i dorosłych. Zajmuje się
tematyką różnorodności, partycypacji
i podejmowania decyzji oraz rozwojem
projektów non profit. Ma duże doświadczenie we współpracy z organizatorami
projektów międzynarodowych i szkoleniu trenerów.

Koszty
Opłata za uczestnictwo wynosi 140
złotych i obejmuje koszty programu,
wyżywienia i zakwaterowania w pokojach dwuosobowych. Uczestnicy mogą
otrzymać zwrot kosztów podróży według stawek kalkulatora kosztów podróży PNWM.

Uczestnicy
Warsztaty są skierowane do 24 osób
(po 12 z Polski i Niemiec): nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup
młodzieżowych z doświadczeniem
w organizacji projektów międzynarodowej wymiany młodzieży. Zgłoszenia
przedstawicieli instytucji partnerskich
prowadzą
c ych wymianę młodzieży
będą preferowane.

Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowanie wyłącznie za pośrednictwem formularza online
do dnia 13 października 2019 roku.

Kontakt
Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży (PNWM)
Anna Lechowicz
tel.: +48 22 518 89 18
e-mail: anna.lechowicz@pnwm.org

