
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Program  ramowy*  
Niedziela, 15.10.2017  
do godz. 15:30  przyjazd  
16:00 zapoznanie się, wspólne ustalenie programu 
17:30   kolacja 
18:30 wprowadzenie do tematu dynamiki grupowej 

podczas spotkań międzynarodowych 
20:00  podział na grupy robocze i przygotowanie  

wybranych metod 
od 21:00 wieczór do dyspozycji uczestników 
 
Poniedziałek, 16.10.2017  
8:00   śniadanie 
9:00 podział na grupy robocze i przygotowanie  

wybranych metod (łącznie z przerwą) 
11:00  Blok 1: Spotkanie z krajem partnerskim 

(prowadzone przez zespół trenerski) 
13:00  obiad 
14:30 Spotkanie z przedstawicielem PNWM  
16:00 przerwa 
16:30  Przygotowanie wybranych metod 
17:30  Blok 2: Komunikacja w grupie 

(prowadzone przez uczestników) 
19:00  kolacja 
od 20:00 wieczór do dyspozycji uczestników 
 
Wtorek, 17.10.2016  
8:00   śniadanie 
9:00  Blok 3: Percepcja mi ędzykulturowa 

(prowadzone przez uczestników) 
10:30 przerwa  
11:00  Blok 4: Zaufanie i kooperacja  

(prowadzone przez uczestników) 
12:30   obiad 
14:30 Blok 5: Dynamika w grupie 
 (prowadzone przez uczestników) 
16:00 przerwa 
17:00 Blok 6: Współpraca w zespole 

prowadz ącym (prowadzone przez 
uczestników) 

19:00 kolacja 

od 20:00 wieczór do dyspozycji uczestników 
Środa, 18.10.2017  
8:00   śniadanie 
9:00 Blok 7: Podsumowanie i po żegnanie 
 (prowadzone przez uczestników) 
10:30  przerwa 
11:00 Ewaluacja seminarium 
12:30   obiad 

*Ze wzgl ędu na otwart ą koncepcj ę pedagogiczn ą 
program seminarium zostanie ustalony wspólnie  
z uczestnikami na pocz ątku spotkania. 

Wpłata wpisowego 
Wpłaty wpisowego prosimy dokonać na jedno  
z następujących kont: 
 
Przelewy w euro:  
Deutsch-Polnisches Jugendwerk  
IBAN: DE79 1207 0024 0312 7099 00 
BIC: DEUTDEDB160 
(Tytułem: Teilnahmebeitrag für das Seminar "Das hat 
Methode" wraz w podaniem  nazwiska uczestnika) 
Przelewy w złotych:  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie ży  
Nazwa banku i oddziału: Deutsche Bank Polska S.A. 
Warszawa  
Numer rachunku:  
18 1880 0009 0000 0011 0008 6002 
(Tytułem: Opłata za udział w projekcie "W tej zabawie jest 
metoda!" wraz z podaniem nazwiska uczestnika) 

Organizacja  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie ży (PNWM) 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 
Biuro w Warszawie         Biuro w Poczdamie 
ul. Alzacka 18  Friedhofsgasse 2 
03-972 Warszawa D-14473 Potsdam 

Osoba kontaktowa  
Anna Lechowicz 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie ży 
Tel. +48 22 518 89 18 
E-mail: metoda@pnwm.org 

W tej zabawie jest 
metoda! 

Seminarium na temat zastosowania 
podręcznika dla organizatorów 

polsko-niemieckich spotkań 
młodzieży 
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Opis  
Czy znają Państwo podręcznik Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (PNWM) „W tej zabawie jest 
metoda!“ ? PNWM zaprasza Państwa serdecznie do 
udziału w seminarium przygotowanym w oparciu o tę 
książkę.  
 
W ramach szkolenia przećwiczą Państwo metody 
pomocne w profesjonalnym przygotowaniu 
międzynarodowego spotkania młodzie ży. Będzie 
można wybrać metody ze wszystkich faz spotkania, 
przygotowa ć je i samodzielnie przeprowadzi ć. Po 
zakończeniu każdego ćwiczenia prowadzący 
otrzymają usystematyzowaną informację zwrotną.  
 
Materiał szkoleniowy stanowi publikacja PNWM  
„W tej zabawie jest metoda!“ (zob. 
http://www.pnwm.org/publikacje/metodyka-
wymiany/ ).  
Ramowy program seminarium (zob. druga strona 
ulotki) jest wstępną propozycją. Zostanie on 
dokładnie opracowany wspólnie z Państwem na 
początku szkolenia. Wówczas wybiorą Państwo 
metody z podręcznika i dopasują do poszczególnych 
bloków tematycznych. W ten sposób grupa 
przećwiczy i omówi metody z każdego rozdziału 
książki.    
 

Cele 
Z seminarium wyjadą Państwo bogatsi o: 

− nowe metody przydatne we wszystkich 
fazach spotkania polsko-niemieckiego 

− praktyczne doświadczenia i refleksję nad 
własnym stylem prowadzenia zajęć w grupie 

− umiejętności radzenia sobie z procesami 
grupowymi oraz utrudnieniami w grupie 

− podstawy metodyki edukacji 
międzykulturowej 

Metody  
Seminarium ma charakter warsztatowy. Formy pracy to 
przede wszystkim praktyczne ćwiczenia w małych 
grupach, ale także dyskusje na forum. Nie zabraknie 
również wymiany doświadczeń z pozostałymi 
uczestnikami. Planowane jest tłumaczenie 
symultaniczne, dlatego znajomość języka niemieckiego 
nie jest konieczna.   
 

 
 
Uczestnicy  

Do 24 osób (12 z Polski i 12 z Niemiec): 
nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup 
młodzieżowych, pracownicy i wolontariusze  
z różnych organizacji, aktywnie zajmujący się 
projektami polsko-niemieckiej lub międzynarodowej 
wymiany młodzieży.  

 
Zespół prowadz ący 
Program prowadzą trenerki PNWM z wieloletnim 
doświadczeniem w dziedzinie edukacji dorosłych  
i młodzieży: Natalia Krasowska, Hannah-Maria Liedtke 
i Judith M. Rösch.  
Są współautorkami podręcznika metodycznego 
”W tej zabawie jest metoda!“.   

 
 

Wpisowe  

50 euro  dla uczestników mieszkających  
w Niemczech. 
150 złotych  dla uczestników mieszkających  
w Polsce. 
Wpisowe obejmuje koszty programu, wyżywienia 
i zakwaterowania w pokojach dwuosobowych.  
Dom spotkań dysponuje jedynie kilkoma 
pokojami jednoosobowymi. W celu rezerwacji 
pokoju jednoosobowego prosimy o bezpośredni 
kontakt z domem spotkań, a dopłata 
dokonywana jest w tym przypadku indywidualnie.  
Realny koszt szkolenia to ponad 2000 zł na 
osobę. Niski wkład własny został umożliwiony 
dzięki finansowemu wsparciu PNWM.  
 
Zwrot kosztów podró ży 
Uczestnicy mieszkający w Niemczech mogą 
otrzymać kosztów podróży do Krzyżowej. Za 
pomocą kalkulatora kosztów podróży obliczą 
Państwo maksymalną kwotę dotacji do kosztów 
podróży (www.pnwm.org „Koszty podróży”) 
Dla chętnych uczestników PNWM zapewni 
transport z Wrocławia (Dworzec Główny PKP) do 
Krzyżowej i z powrotem.  
 

Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie poprzez 
formularz online dostępny na stronie internetowej 
PNWM do dnia 

17 lipca 2017 roku. 
  
Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie 
osoby, które mogą uczestniczyć w całym spotkaniu 
(od godz.16:00 w niedzielę do godz.12:30 w środę 
włącznie). Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
wydamy wyłącznie uczestnikom, którzy pozostaną od 
początku do końca seminarium. 


