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Inspiratorium – Forum pozaszkolnej wymia-

ny młodzieży, 10-12 października 2022 roku 

w Würzburgu dla organizatorek i organizato-

rów, edukatorek i edukatorów, osób pracują-

cych w jednostkach centralnych PNWM oraz 

innych zaangażowanych w polsko-niemiecką 

i międzynarodową wymianę młodzieży.

Otwórz się na 
nowe pomysły 
i perspektywy! 

Pandemia, kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie 

– różnorodne wyzwania wpływają obecnie na mię-

dzynarodową wymianę młodzieży i będą nam 

jeszcze towarzyszyć przez bliżej nieokreślony czas. 

Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 

potrzebne nam są kreatywne i innowacyjne po-

mysły na polsko-niemieckie projekty i partnerstwa.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

zaprasza na INSPIRATORIUM – Forum pozasz-

kolnej wymiany młodzieży i edukacji pozafor-

malnej. Wydarzenie stanowi okazję do zdobycia 

nowych inspiracji i pozyskania świeżych impul-

sów do działania. To również doskonała okazja 

do zainspirowania innych. 

Podziel się swoimi doświadczeniami, znajdź 

kreatywne rozwiązania i wzmocnij swoją rezy-

liencję.

Metody

Stawiamy na aktywne metody poszukiwania 

rozwiązań! Uczestniczki i uczestnicy poznają 

konkretne strategie i modele pracy nad mię-

dzynarodowymi projektami młodzieży.

Program

 

14:00 Rozpoczęcie i poznanie się  

(od godz. 12:00 możliwość zjedzenia obiadu)

• Powitanie i nowości PNWM

• World Café: Doświadczenia zdobyte 

w czasach pandemii i wojny mają szcze-

gólne znaczenie. Doceńmy je i dajmy 

sobie czas na wymianę i refleksję.

• Zwiedzanie miasta – Würzburg 

z różnych perspektyw

Zgłębianie i poznawanie. Wyjdź 

z trybu kryzysowego!

• Warsztaty (3 godziny) 

Masz możliwość wyboru jednego z czterech 

warsztatów (można wziąć udział tylko w jednym 

z nich). Rezultaty pracy wszystkich grup zostaną 

zaprezentowane na plenum.

1. Myśl odważnie – puść 

wodze swojej wyobraźni 

Daj się zainspirować i zrezygnuj ze starych 

wzorców myślowych. Poznaj metody tworzą-

ce przestrzeń do kreatywnego myślenia, co 

pozwoli Ci odkryć nowe i niekonwencjonalne 

rozwiązania.

2. Partnerstwa w niepewnych 

czasach – co zdaje egzamin? Krótko- 

i długoterminowe strategie rezyliencji 

(dla organizacji i osób indywidualnych)

Odkryj nowe metody radzenia sobie ze stresem, 

zaplanuj działania na niepewne czasy. Wymień 

się doświadczeniami z innymi zaangażowanymi 

osobami i wspólnie z nimi wypracuj strategie 

pozwalające wzmocnić i rozwijać polsko-nie-

mieckie partnerstwa.

3. Jak rozmawiać z młodzieżą 

o kompleksowych tematach?

Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebne nam 

są strategie rozwiązywania konfliktów, umiejęt-

ność respektowania innych punktów widzenia 

oraz adekwatnego reagowania na kontrower-

syjne poglądy. Poznanie różnych metod pracy 

z młodzieżą, ukazanie możliwych rozwiązań 

jest tak samo ważne, jak wymiana doświadczeń 

i dyskusja.

4. Ekologia i zrównoważony rozwój 

– jak praktycznie uwzględnić je 

podczas wymiany młodzieży?

Kwestia zrównoważonego rozwoju w wy-

mianie młodzieży jest obecnie bardziej 



aktualna niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystaj 

swoje doświadczenia i wspólnie z innymi opracuj 

pomysły na to, jak włączyć zrównoważony roz-

wój w wymianę młodzieży.

• Barcamp: Twój temat jest naszym tematem

• Walk and talk: Chodząc łatwiej się myśli. 

Idziemy na spacer! Refleksja i wymiana 

doświadczeń w małych grupach 

• Wspólny wieczór przy muzyce

Zrozumienie i wdrożenie 

(do godziny 13:00)

• Wzmacniamy się - ćwiczenia 

oddechowe i gruntujące

• Retrospekcja – szczególne momenty 

i doświadczenia z grup warsztatowych

• Zrozumienie i wdrożenie – konkretnie! 

Planowanie kolejnych kroków

• Co zabierasz ze sobą? Co Cię zainspirowało?

3 dni 

60 osób 
uczestniczących 

4 warsztaty 
z trenerkami 
i trenerami

2 ćwiczenia dla 
ciała i ducha

+ przestrzeń & 
czas na wymianę 
doświadczeń 
i wnioski

Język 

Forum odbędzie się w języku polskim i niemiec-

kim. Wszystkie części programu będą tłumaczo-

ne symultanicznie.

Koszty

Koszt uczestnictwa wynosi 80 PLN (w cenie: 

program, zakwaterowanie w pokojach 2-osobo-

wych i wyżywienie). Możliwy jest zwrot części 

kosztów podróży zgodnie z kalkulatorem kosztów 

podróży PNWM (→ Wylicz dotację do kosztów 

podróży). W przypadku noclegu w pokoju 1-oso-

bowym należy uiścić dodatkową opłatę w wyso-

kości 40 PLN za osobę i noc (liczba pokoi 1-oso-

bowych jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń).

Miejsce 

Jugendbildungsstätte Unterfranken

Centrum Kształcenia Młodzieży

Berner Str 14, 

97084 Würzburg

→ jubi-unterfranken.de

Zgłoszenia
do 

28.08.2022 r.
za pomocą 

→ formularza online ←

 

 

 

 

 

Więcej informacji

www.pnwm.org/inspiratorium

Osoby kontaktowe

Izabela Stapf

Johanna Hiebl

inspiratorium@pnwm.org

Facylitacja

Marta Gawinek-Dagargulia

Julian Gröger

12.10.2022
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