
Організатор Партнер проекту Підтримка

8-10.12.2020
українсько-польсько-німецький воркшоп 

для мультиплікаторів та мультиплікаторок  
міжнародних молодіжних проектів.ONLINE



ОСНОВНІ ТЕМИ: 

 →  Основи онлайн фасилітації

 →  Найкращі практики та методи онлайн роботи

 →  Адаптація програми зустрічей до онлайн-формату та використання комбінованих форматів

 → Можливості та проблеми, пов‘язані з реалізацією міжнародних молодіжних проектів онлайн.

У програмі воркшопу інтерактивний та збалансований підхід охоплює теорію, практичні завдання, 
мережування з учасниками та експертну підтримку.

МОВИ:  українська, польська, німецька. Ми надаємо синхронний переклад на всі три мови.

ФОРМАТ:  онлайн-семінари 8-10.12.2020, з 9:00 до 12:30 (3,5 години щоденної роботи з перервами). Ми очіку-
ємо вашої участі у всій програмі, натомість ми пропонуємо цікавий та ефективний простір для навчання та 
обміну.

  УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА. ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ АГЕНЦІЯ ІНШІ.

Ми чекаємо на ваші заявки до 29 листопада за цим посиланням.

KONTAKT: 
КОНТАКТНА ОСОБА:

Домінік Мосічук 
Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво
e-mail: dominik.mosiczuk@pnwm.org

TRIYOU Online: українсько-польсько-німецький воркшоп для мультиплікаторів та мультиплі-
каторок міжнародних молодіжних проектів.

Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво (ПНМС) у співпраці з Іншою Освітою та за підтримки 
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина запрошує взяти участь у воркшопі 
учасників з досвідом міжнародної роботи з молоддю з Німеччини, Польщі та України. Подія відбуватиметься 
онлайн з 8 по 10 грудня 2020 року.
 
TRIYOU (Trilateral Youth Exchange – Тристоронній молодіжний обмін) - це ініціатива та онлайн портал. Він 
орієнтований на всіх, хто зацікавлений в молодіжних обмінах між Німеччиною, Польщею та Україною. TRI-
YOU дає можливість усім зацікавленим сторонам налагоджувати нові контакти, знаходити спільні ідеї та 
розробляти проекти. Портал пропонує простір для створення та промоції тристоронніх молодіжних обмінів 
(https://triyou.dpjw.org/cms/?lang=uk).
 
Головною метою цьогорічного воркшопу є підтримка мультиплікаторів та мультиплікаторок в адаптації 
молодіжних зустрічей до онлайн та / або комбінованих форматів, також у контексті планування на 2021 рік. 
Ця допомога включає розробку стійких освітніх програм для тристоронніх онлайн-проектів.

ONLINE

https://wiki.dpjw.org/webform7/de/node/283
https://triyou.dpjw.org/cms/?lang=uk


Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво (ПНМС) дає можливість проводити зустрічі та 
налагоджувати співпрацю між молодими поляками та німцями, співфінансує та підтримує польсько-німецькі 
та тристоронні проекти. Близько 30 років ПНМС будує добросусідські відносини. З початку своєї діяльності 
ПНМС співфінансувала вже понад 80 000 проектів, в яких взяли участь понад 3 млн. молодих людей. Щорічно 
ПНМС надає дотації для майже 3 000 програм. У них беруть участь близько 100 000 молодих поляків і німців. 
Найбільше тристоронніх проектів реалізується з Україною.

Інша Освіта це громадська організація та фахова спільнота, яка розробляє навчальні формати, захоплюється 
культурою та мистецтвом як формою колективного навчання, а також створює ментальні та фізичні освіти. 
Інша Освіта - це дев’ять освітніх довгострокових програм регіонального, національного та міжнародного рівня 
для близько 600 учасниць та учасників року; два соціальні підприємства; чотири фізичних освітні простори;  
11 методологічних публікацій в полі неформальної освіти.

“Інші” – це команда перфекціоністів в менеджменті освітніх заходів, які вкладають серце в розробку та 
організацію кожного заходу, в незалежності від його розміру чи бюджету. Це команда, яка виросла та зібрала свій 
досвід протягом кількарічної інтенсивної роботи в ГО “Інша Освіта” та яка направляє 50% від чистого прибутку 
івент-агентства на інноваційні освітні програми цієї громадської організації. Таким чином, “Інші” – це ще й 
соціальне підприємництво, яке підтримує неформальні освітні програми для різних верств населення в Україні.

ONLINE

Графічний дизайн: Міхал Жак
Фото: Інша Освіта, ПНМС

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

