Gdzie można znaleźć więcej pomysłów?
Materiały i narzędzia do projektów online
Poniżej zestawienie materiałów przydatnych przy planowaniu i realizacji wymiany online.

Języki
angielski [EN]
niemiecki [DE]
polski [PL]

Pomysły i porady
• Szkoła żyje wymianą (2020) [Porady i narzędzia dla wymiany online]: Tipps und Tools
für den virtuellen Austausch [DE]; via www.austausch-macht-schule.org
•D
 FJW/OFAJ (2014): Jugendaustausch im Zeitalter digitaler Medien
[Wymiana młodzieży w dobie mediów cyfrowych] / Les échanges de jeunes
à l’ère numérique [DE, FR]
•D
 PJW/PNWM (2020): Sposoby na wymianę młodzieży online [PL], Tipps für
Jugendbegegnungen online [DE]; via www.dpjw.de / www.pnwm.pl
• i jab (2020): Virtuelle und hybride Formate sind das große Thema
[Wirtualne i hybrydowe formaty jako ważny aktualny temat]. Wywiad z Ingrid
Müller i Heike Zimmermann, JUGEND für Europa [DE]; via: www.ijab.de
• Conrad, Wulf (2020): Interkulturelle Begegnungen – eine virtuelle Austauschbrücke
[DE]; via: Virtueller Austausch leicht gemacht, Pädagogischer Austauschdienst
im Sekretariat der Kultusministerkonferenz [Wymiana online bez problemów,
Pedagogiczne wsparcie wymiany w sekretariacie Konferencji Ministrów Kultury]

Wirtualna praca z młodzieżą
• Digitalyouthwork.eu (o. J.): Tipps für Online-Jugendarbeit [DE, EN];
via: www.digitalyouthwork.eu
• ijab (2020): Meet – join – connect! Digitale Tools für die internationale Jugendarbeit
[DE]; via: www.ijab.de
• DRK (o. J.): Digitale Anwendungen im Home-Office [DE]; via: www.drk-wohlfahrt.de
• Kimmig, Michael (2020): Digital Tools for Workshops & Training Courses [EN];
via: www.padlet.com
• Kriauciunas, Nerijus (2020): Smart and digital youth work resources: where to find
more [EN]; via: Coyote Magazine
• Verke (o. J.): Tips for online youth work [EN], Tipps für Online-Jugendarbeit während
der Schließung von Jugendzentren [DE] [Sposoby na wirtualną pracę z młodzieżą
w okresie zamknięcia placówek stacjonarnych]; via www.digitalyouthwork.eu

Metody & narzędzia

Gry i ćwiczenia na poznawanie się i tworzenie grupy

• Kimmig, Michael (2020): Online Activities to Get To Know One Another. Online Facilitation
Tools [EN]; BlogPost via: www.michaelkimmig.eu

Rozgrzewki & Energizery

• von Alvensleben, Laila (2018): Online Warm Ups & Energizers [EN]; via: www.mural.co
• Kimmig, Michael (2020): Online Energizers. More Ideas to Activate Your Group.Online
Facilitation Tools [EN]; BlogPost via: www.michaelkimmig.eu
• Siebel, Caspar (2020): Online Warm-Ups [DE]
• Smart, James (2020): 20 online energizers for virtual teams and remote meetings [EN];
via: sessionlab.com

Proces tworzenia grupy

• Hyper Island (o. J.): Methods & Tools (energizers, action, innovation, team, self-leadership)
[EN]; via www.toolbox.hyperisland.com
• Mind Tools content Team (o. J.): Virtual Ice Breakers. Bringing Remote Workers Together
[EN]; via: mindtools.com

Edukacja międzykulturowa / różnorodność

Niewiele metod z tego obszaru zostało dotychczas wypróbowanych online. Jednak przy pomocy
drobnych, prostych zmian wiele ćwiczeń można przystosować do formatów wirtualnych.
• DPJW/PNWM (o. J.): Diversity Box. Vielfalt im Deutsch-Polnischen Jugendaustausch [DE]/
Różnorodność w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży [PL]; via www.dpjw.de /
www.pnwm.pl
• Intercultural Learning Project (o. J.): Toolbox Intercultural Learning [EN, DE];
via: www.intercultural-learning.eu

Formaty hybrydowe

Jest bardzo mało opracowań na temat wymiany online w projektach hybrydowych realizowanych
w ramach edukacji nieformalnej. Poniżej linki do dwóch artykułów poświęconych edukacji
projektowej w szkole i na wyższych uczelniach, które zredagowano pod kątem uwzględnienia
tej problematyki.
• TeachThought Staff (2019): 4 Things All Project-Based Learning Teachers Should Do [EN];
via: www.teachthought.com
• Whitman, Glenn and Kelleher, Ian (2020): Your Checklist for Virtual Project-Based Learning
[EN]; via: www.edutopia.org
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