PROGRAM*
Czwartek, 19.09.
do godz. 17:00
17:00
17:30 		
		
		
19:00		
20:00		
		
		
		

O RGA N I Z AT O R
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
Przyjazd, zakwaterowanie
Poczęstunek na słodko
Powitanie, przedstawienie programu
Poznajmy się! – ćwiczenia animacyjne
na zapoznanie się, cz. 1
Kolacja
Poznajmy się! – ćwiczenia animacyjne
na zapoznanie się, cz. 2
Wprowadzenie do podręcznika „Abecadło
pl-de animacji językowej”

Piątek, 20.09
8:00		
Śniadanie
9:00		
Uczestnicy w akcji: „Abecadło” rozdz. 1
9:30		
Animacja językowa w pigułce – wprowadzenie
		praktyczno-teoretyczne
10:45		
Przerwa
11:15		
Jak zaplanować animacje na wymianę? –
		
analiza przykładów i dyskusja
13:00		
Obiad
14:30		
Uczestnicy w akcji: „Abecadło” rozdz. 2
15:00		
Twórczy czas! – wprowadzenie do pracy w grupach
		
(podział według zainteresowań, np. tematyczny,
		
outdoor / indoor, rozpiętość czasowa ćwiczenia…)
		
Samodzielne opracowanie/ dopasowanie ćwiczeń
16:30 		
Przerwa
17:00		
Twórczy czas! – kontynuacja pracy w grupach
18:30		
Kolacja
od 19:00 		
Wieczór do dyspozycji uczestników
		
z możliwością wycieczki do Warszawy
Sobota, 21.09
8:00		
9:00		
		
13:00		
14:30		
15:00		
		
		
18:30		
19:30		
od 21:30 		

Śniadanie
„Rysopisanie – myślenie graficzne w edukacji” –
warsztaty ze zintegrowaną przerwą
Obiad
Uczestnicy w akcji: „Abecadło” rozdz. 3
Wytwórnia animacji – wypracowanie
materiałów ze zintegrowaną przerwą
(kontynuacja pracy w piątkowych grupach)
Kolacja
Prezentacje wybranych grup
Wieczór do dyspozycji uczestników

Niedziela, 22.09
8:00		
Śniadanie
9:00		
Uczestnicy w akcji: „Abecadło” rozdz. 4
9:30		
Crash Course PNWM: od wniosku do rozliczenia
11:30		
Ewaluacja seminarium
		Rytuał pożegnalny
12:30		
Obiad

* Zastrzegamy sobie zmiany w programie.

Biuro w Warszawie
ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa

Biuro w Poczdamie
Friedhofsgasse 2
D-14473 Potsdam

KO N TA K T
Małgorzata Schmidt
Biuro w Poczdamie
tel. +49 331 284 79 38
e-mail: m.schmidt@dpjw.org

MANUFAKTURA
ANIMACJI JĘZYKOWEJ
seminarium dla organizatorów
polsko-niemieckich
spotkań młodzieży
19-22.09.2019
Otrębusy pod Warszawą

ANIMACJE JĘZYKOWE
SPRACHANIMATIONEN

J

eśli stosowali już Państwo ćwiczenia z animacji językowej na
spotkaniach młodzieży, z pewnością zrodziły one pewne pytania. Jak mogę nabrać większej pewności w doborze metod? Jak
zaadaptować je na potrzeby mojej grupy? Jakie gotowe rozwiązania
pomogłyby mi wesprzeć komunikację (werbalną i niewerbalną)
w polsko-niemieckiej grupie młodzieży?

UCZESTNICY

M I E J S C E S E M I N A R I U M I D OJ A Z D

Do 30 osób (15 z Polski i 15 z Niemiec), które realizują polsko-niemieckie lub międzynarodowe wymiany młodzieży
w kontekście szkolnym lub pozaszkolnym i:
• znają już klasyczne ćwiczenia z animacji językowej, ale chcieliby nabrać większej pewności w ich doborze i adaptacji do własnej grupy
• nie chcą popaść w rutynę i szukają atmosfery sprzyjającej wzajemnemu inspirowaniu się i eksperymentom językowym
• są gotowi do twórczej pracy na seminarium w grupie dwunarodowej
• lubią wyzwania i dobrą zabawę!
Przy dużym zainteresowaniu seminarium preferowane będą wspólne
zgłoszenia polsko-niemieckich partnerstw projektowych.

Centrum Konferencyjne Mazowsze (CKM)
ul. Świerkowa 2
05-805 Otrębusy
www.ckm.waw.pl
CKM jest położone na terenie malowniczego zespołu pałacowo-parkowego w Karolinie i zapewnia idealne warunki do twórczej pracy,
kontaktu z przyrodą oraz aktywnego wypoczynku. Miejsce doskonale
skomunikowane z Warszawą (ok. 15 km), pobliskimi trasami S8 i S7
oraz autostradą A2. Dojazd z centrum Warszawy kolejką WKD zajmuje
ok. 35 min., z Lotniska Chopina ok. 45 min. Na trasie Berlin – Warszawa istnieje bardzo dobre połączenie kolejowe. Odległość CKM do stacji
Otrębusy ok. 700 m.

Z E S P Ó Ł P RO WA D Z ĄC YC H
Małgorzata Mocia Woch, Steffen Spandler, Christoph Schneider-Laris:
doświadczeni trenerzy animacji językowej i edukacji międzykulturowej
Joanna Wrońska, Marta Brzezińska-Hubert: trenerki warsztatów rysopisania, Małgorzata Schmidt: pracowniczka Referatu Pozaszkolnej
Wymiany Młodzieży PNWM.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza serdecznie do udziału w „Manufakturze animacji językowej”. „Manufaktura”
to przestrzeń do wzajemnego inspirowania się, eksperymentowania
i pogłębionej refleksji.
• Seminarium bazuje na podręczniku PNWM „Alibi. Bingo. Chaos.
Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej”.
• Poznają Państwo ćwiczenia animacyjne przydatne we wszystkich fazach spotkania polsko-niemieckiego oraz uzyskają wskazówki dotyczące doboru i modyfikowania animacji w zależności od specyfiki
grupy.
• Zainteresowane osoby otrzymają możliwość samodzielnego przeprowadzenia wybranych ćwiczeń z „Abecadła…” na forum grupy.
• „Manufaktura” ma charakter roboczy: jej ważnym elementem jest
opracowanie nowych działań animacyjnych, które zachęcą młodzież biorącą udział w spotkaniach międzynarodowych do komunikacji, interakcji i poznawania języka partnera. Akcje językowo-outdoorowe, oparte na rytmie, działania animacyjne o charakterze
progresywnym (kilkudniowe) – to część naszych propozycji.
• Wygospodarowaliśmy też czas na własnoręczne wykonanie materiałów pomocniczych do ćwiczeń animacyjnych – zapewniamy akcesoria i niezbędne materiały (biurowe, kreatywne, do upcyklingu).

O P Ł ATA Z A U C Z E S T N I C T W O

„Manufakturę” dopełnią warsztaty z graphic facilitation: „Rysopisanie – myślenie graficzne w edukacji.” Rysunek to cenne narzędzie
pracy animatora. Znakomicie przekazuje komunikat ponad barierami
językowymi i skutecznie wspiera procesy edukacyjne w grupach wielokulturowych. Zaprosimy Państwa do zapoznania się z podstawowymi technikami pisania i rysowania prostych form oraz symboli, które
pomogą tworzyć atrakcyjne wizualnie materiały do codziennej pracy:
flipcharty, plakaty z harmonogramem wymiany młodzieżowej, prezentacje… Trenerki udowodnią, że każdy potrafi rysować, a praktyka czyni
mistrza!

70 euro dla uczestników mieszkających w Niemczech.
140 złotych dla uczestników mieszkających w Polsce.
Opłata obejmuje koszty programu, wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-osobowych. O dokonanie wpłaty poprosimy w mailu potwierdzającym udział w seminarium. Zapytanie o możliwość rezerwacji
pokoju 1-osobowego za dopłatą w wys. 120 zł prosimy kierować na
adres e-mail: m.schmidt@dpjw.org. PNWM nie gwarantuje dostępności pokoju. Dopłata dokonywana jest indywidualnie w recepcji hotelu.
Wpisowe uczestników pokrywa tylko niewielką część kosztów seminarium, większość wydatków ponosi PNWM.

JĘZYK SEMINARIUM

Uczestnicy szkolenia otrzymają po egzemplarzu podręcznika
„Abecadło…” oraz praktyczny zestaw do rysopisania: profesjonale flamastry i markery do własnego użytku.

Polski i niemiecki. Wystarczy znajomość jednego z języków – zapewniamy tłumaczenie.

Z W ROT KO S Z TÓ W P O D RÓŻ Y
Uczestnicy mieszkający w Niemczech mogą otrzymać częściowy zwrot
kosztów podróży do Otrębus. Wysokość dotacji obliczą Państwo za pomocą kalkulatora kosztów podróży (www.pnwm.org > „Koszty podróży”).
Z G ŁO S Z E N I A
Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie poprzez formularz online dostępny
na stronie internetowej PNWM do dnia 29.07.2019 r. Do dn. 02.08. br.
otrzymają Państwo drogą mailową informację o wynikach rekrutacji.
Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie osoby, które mogą
uczestniczyć w całym spotkaniu (od czwartku godz. 17:30 do niedzieli
godz. 12:30). Zaświadczenia o udziale w seminarium otrzymają osoby,
które spełnią ten warunek.

