Eksperyment Wymiana:
Polsko-niemiecka giełda kontaktów dla szkół i organizacji w dziedzinie STE(A)M*
* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)

28 – 31 maja 2020 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Jak zbudować z uczniami gokarta? Jak sprawdzić czy muzyka może gasić świece? Jak zbierać dane pogodowe przy
pomocy własnoręcznie zbudowanego i zaprogramowanego łazika?
Klub Młodego Odkrywcy (KMO), program koordynowany przez największe w Polsce centrum nauki i PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zapraszają edukatorów z Polski i Niemiec do udziału w seminarium
kontaktowym. Spotkanie posłuży nawiązaniu kontaktów i współpracy. Poznamy metody realizacji projektów STEAM
w wymiarze międzynarodowym. Razem zaplanujemy wymiany, podczas których młodzi ludzie będą mogli się
wspólnie uczyć oraz poznawać otaczający świat poprzez konstruowanie i doświadczanie.
KMO to zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci i młodzież wspólnie i osobiście eksperymentują pod opieką
edukatora.
PNWM to organizacja międzynarodowa, która umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców.
Dotuje i merytorycznie wspiera projekty polsko-niemieckie od ponad 25 lat. Program Eksperyment Wymiana wspiera
projekty STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży.
Tematyka seminarium
Pomożemy Państwu w nawiązywaniu nowych partnerstw i podpowiemy, jak przygotować wspólny polsko-niemiecki projekt wymiany młodzieży na temat konstruowania i poznawania świata przyrody poprzez
doświadczanie. Dzięki uczestnictwu w seminarium dowiedzą się Państwo czym jest spotkanie międzykulturowe oraz
co sprzyja udanej pracy projektowej. Zapewnimy warunki, które umożliwią wzajemne poznanie się i przygotowanie
do przeżycia wspólnej przygody, jaką jest projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. W programie proponujemy
m.in.:








wzajemne poznanie się oraz stworzenie sieci kontaktów polskich i niemieckich uczestników
edukacja międzykulturowa: wyzwania, przed którymi stają organizatorzy wymian międzynarodowych
warsztaty STE(A)M, w tym budowanie pomocy naukowych, projektowanie doświadczeń z zakresu fizyki
a także chemii, przygotowanie dydaktyczne
praktyczne poznanie wybranych metod edukacji międzykulturowej, w tym przykłady animacji językowej,
pedagogiki przeżyć
kryteria i praktyczne wskazówki jak pozyskać oraz rozliczyć dofinansowanie PNWM
ponadto specjalne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w ramach „Wieczoru dla dorosłych”

Termin i miejsce
28 maja 2020 (godz. 16:00) do 31 maja 2020 (godz. 12:00)
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Język seminarium
Program będzie prowadzony w języku polskim i niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
Koszty
Koszt uczestnictwa wynosi 140 PLN i obejmuje: koszty programu, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym,
wyżywienie i tłumaczenie symultaniczne. Opiekunom KMO Centrum Nauki Kopernik pokrywa połowę opłaty za
udział (70 PLN). Koszty podróży zostaną zwrócone wg ryczałtów PNWM, zgodnie z kalkulatorem kosztów podróży
PNWM (→Obliczanie kosztów podróży ).
Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zapraszamy do wypełnienia formularza online najpóźniej do 31
marca 2020 roku.
Liczba uczestników jest ograniczona do 12 osób z Polski i 12 z Niemiec. W pierwszej kolejności zapraszamy
edukatorów z Mazowsza (idealnie Opiekunów KMO) i regionu partnerskiego Mazowsza – Saksonii-Anhalt. Prosimy,
aby do udziału w seminarium zgłaszały się osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od
początku do końca. Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.
Macie Państwo pytania?
Elisabeth Ritter, elisabeth.ritter@pnwm.org
Zuzanna Michalska, zuzanna.michalska@kopernik.org.pl
Cieszymy się na spotkanie z Państwem!

Organizatorzy

