
Organizator Partner Projektu Wsparcie

8-10.12.2020
polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty  

dla organizatorów i organizatorek między-
narodowych projektów młodzieżowych.ONLINE



GŁÓWNE TEMATY: 

 → Podstawy facylitacji online

 → Metody i najlepsze praktyki pracy grupowej online

 → Dostosowywanie standardowego programu spotkań do formatu online oraz wykorzystywanie formatów 
hybrydowych

 → Szanse i wyzwania związane z realizacją międzynarodowych projektów młodzieżowych online. 

Program jest zrównoważony i interaktywny, oferuje elementy teorii, ćwiczeń praktycznych, sieciowania 
i wsparcia ekspertów.

JĘZYKI WARSZTATÓW:  polski, niemiecki, ukraiński. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na wszystkie 
trzy języki.

FORMAT:  warsztaty online w terminie 8-10.12.2020, w godz. 9:00 -12:30 (dziennie 3,5 godziny pracy z przerwa-
mi). Oczekujemy udziału w całym programie, w zamian oferujemy angażującą i efektywną przestrzeń do nauki 
i wymiany. 

UDZIAŁ BEZPŁATNY.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 listopada włącznie, pod adresem.

KONTAKT: 
KONTAKT:

Dominik Mosiczuk 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
e-mail: dominik.mosiczuk@pnwm.org

TRIYOU Online: polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty dla organizatorów i organizatorek 
międzynarodowych projektów młodzieżowych.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w partnerstwie z Inshą Osvita i przy wsparciu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RFN zaprasza do udziału w warsztatach dla praktyków międzynarodowej pracy z młodzieżą 
oraz organizatorów i animatorów wymian międzynarodowych z Polski, Niemiec i Ukrainy. Wydarzenie odbędzie 
się online w dniach 8-10 grudnia 2020 r.

TRIYOU to inicjatywa i portal PNWM. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych wymianą między Polską, 
Niemcami i Ukrainą. Umożliwia nawiązanie kontaktów, wspólne wypracowanie pomysłów oraz organizację pro-
jektów i oferuje także przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży. Oprócz sieciowania  
i współpracy pomiędzy partnerami, portal ułatwia codzienną organizację i trójstronną współpracę podczas spot-
kań młodych ludzi (https://triyou.dpjw.org/cms/?lang=pl).

Głównym celem tegorocznych warsztatów jest wsparcie multiplikatorów w dopasowaniu organizowanych przez 
nich spotkań młodzieży do formatów cyfrowych i/lub hybrydowych, także w kontekście planów na 2021 rok. 
Pomoc ta obejmuje tworzenie zrównoważonych programów edukacyjnych dla trójstronnych projektów reali- 
zowanych online.

ONLINE

https://wiki.dpjw.org/webform7/de/node/282
https://triyou.dpjw.org/cms/?lang=pl


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. 
Dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko-niemieckie i trójstronne projekty. Od prawie 30 lat buduje pokojowe 
relacje sąsiedzkie.

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już ponad 80 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 
3 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje blisko 3 tys. programów. Uczestniczy w nich około 100 tys. młodych 
Polaków i Niemców. Najwięcej projektów trójstronnych odbywa się z Ukrainą.

Insha Osvita to organizacja pozarządowa i społeczność praktyków, która kreuje formaty edukacyjne, zajmuje się 
kulturą i sztuką jako formą kolektywnego uczenia się, a także tworzy mentalne i fizyczne przestrzenie do nauki. Jej 
dotychczasowy dorobek to: dziewięć długofalowych lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych programów 
edukacyjnych, w których rocznie bierze udział 600 uczestników, dwa przedsiębiorstwa społeczne, cztery fizyczne 
przestrzenie do nauki oraz jedenaście publikacji z obszaru edukacji pozaformalnej.

INSHI to zespół perfekcjonistów w zarządzaniu wydarzeniami edukacyjnymi, który z pasją angażuje się w każde or-
ganizowane wydarzenie, niezależnie od jego rozmiaru czy budżetu. Swoje doświadczenie zdobył w ciągu kilku lat 
intensywnej pracy w Insha Osvita. INSHI reinwestuje 50% zysków w innowacyjne projekty edukacyjne Insha Osvita. 
Tym samym INSHI to społeczne przedsiębiorstwo, które wspiera programy edukacji pozaformalnej dla różnych grup 
na Ukrainie.

ONLINE

Projekt graficzny: Michał Żak
Zdjęcia: Insha Osvita, PNWM

https://www.pnwm.org
http://insha-osvita.org/en/
https://www.facebook.com/inshi.in.ua/

