
5—7 grudnia 2019 Berlin

Aplikacje i narzędzia  
internetowe w międzynarodowych  

projektach wymiany młodzieży



Media społecznościowe, nowinki 
technologiczne, aplikacje i coraz 

to nowsze narzędzia internetowe 
bombardują nas z każdej strony.  
Młodzież bez problemu porusza się  
w świecie nowych technologii i go-
dzinami surfuje w Internecie. A Ty? 
Jak nie dać się zwariować i wybrać 
aplikację, która może przydać się 
w pracy z młodzieżą?

Podczas warsztatów przedstawimy i wypróbu-
jemy kilka praktycznych narzędzi, które osoby 
uczestniczące będą mogły same  wykorzystać  
w swojej pracy z młodzieżą. Zobaczymy, jak  
samodzielnie stworzyć nowoczesną grafikę ulotki 
bez angażowania profesjonalisty, jak przepro-
wadzić grę miejską z użyciem smartphona, oraz 
jak zaplanować ciekawe warsztaty z użyciem 
aplikacji w telefonie. Pokażemy też, jak wzboga-
cić swoją dokumentację projektową i posty  
w mediach społecznościowych o elementy  
multimedialne.

Ponadto nie zabraknie wymiany doświadczeń  
i dyskusji na temat aktualnych trendów  
w świecie online, e-partycypacji  
i bezpieczeństwa w sieci. 

START: godz. 14:00, 5 grudnia 2019 r.  

Na warsztat prosimy o zabranie smartphonów 
oraz w miarę możliwości własnego  
tabletu/laptopa.

Program Grupa docelowa

Edukatorzy i edukatorki młodzieży, pedagodzy 
i pedagożki oraz nauczyciele i nauczycielki za-
angażowani(e) w polsko-niemiecką wymianę 
młodzieży, którzy(-re) pragną uatrakcyjnić spo-
tkania młodzieży poprzez wykorzystanie narzędzi 
i aplikacji online. 

Zgłoś się na seminarium parDIGIpate 
i zacznij wykorzystywać narzędzia 
online w projektach, które realizujesz. 
Dowiedz się, jak zainteresować mło-
dzież i zwiększyć ich partycypację 
społeczną z wykorzystaniem narzędzi 
digitalnych. 

Czas spędzony w Internecie nie musi 
być czasem bezwartościowym, wręcz 
przeciwnie! To często czas prze-
znaczony na edukację, zdobywanie 

nowych umiejętności cenionych na 
rynku pracy, a także działania czy 
kampanie społeczne. 

Opłata za udział wynosi 180 PLN i obejmuje 
uczestnictwo w całości seminarium, 
zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju 
oraz wyżywienie. Koszty podróży są zwracane 
zgodnie z kalkulatorem kosztów podróży PNWM  
 
(  oblicz koszt podróży)

Język

Zgłoszenia KontaktMiejsce

Koszty

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

Hotel Aquino 
Hannoversche Straße 5b 
10115 Berlin

www.hotel-aquino.de

Prosimy o wypełnienie  formularza online  
do 25 października 2019 roku.

Magdalena Zatylna

magdalena.zatylna@dpjw.org

+49-331 / 284-79-40

Nie musisz być DIGI  
ekspertem, żeby wziąć udział  

w seminarium.  
Wystarczy entuzjazm, 
ciekawość i otwartość 

na technologiczne nowinki!

Organizator:

https://www.pnwm.org/dotacje/wnioskowanie-o-dotacje-rozliczenie-projektu/obliczanie-kosztow-podrozy/
https://www.hotel-aquino.de/de/
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/187
mailto:magdalena.zatylna%40dpjw.org?subject=

