
Aplikacje i narzędzia  
internetowe  
w międzynarodowych  
projektach wymiany  
młodzieży

Berlin

24—26 listopada 2022



Ponad dwa lata pandemii przyspieszyły 
cyfryzację wszystkich obszarów 

naszego życia, nie omijając edukacji, 
relacji społecznych i pracy z młodzieżą. 
Technologie, które do niedawna wydawały 
się ciekawym i nowatorskim urozmaiceniem, 
w szybkim tempie zajmują równouprawnioną 
pozycję w naszej codzienności. Młodzież 
porusza się w tym świecie intuicyjnie, 
a dorośli? 

Jak wybrać z gąszczu aplikacji i narzędzi 
internetowych takie, które nadają 
się do pracy z młodymi ludźmi? Jak 
wykorzystać je do rozwoju i partycypacji 

Na warsztatach poznasz i praktycznie 
wypróbujesz narzędzia cyfrowe, które możesz 
wykorzystać w swojej pracy z młodzieżą. 
Pokażemy Ci aplikacje służące do integracji 
oraz sondowania wiedzy i nastroju grupy, 
a także wyślemy Cię w (nie tylko wirtualną) 
podróż śladami znamiennego etapu niemieckiej 
historii. Możesz wybrać, w których dwóch 
warsztatach chcesz wziąć udział i pogłębić swoje 
multimedialne umiejętności. Chcesz nauczyć się 
przygotowywać podcast z młodzieżą? A może 
wykorzystać TikTok w dobrym celu? Albo raczej 
nagrać i obrobić reportaż z polsko-niemieckiego 
projektu na smartfonie? Ponadto z pewnością 
nie zabraknie Ci okazji do wymiany doświadczeń 
i dyskusji.

→ START: 24 listopada 2022 r., godz. 14.00 

Prosimy o przywiezienie smartfona oraz tabletu/
laptopa. Udział w seminarium wymaga pobrania 
na osobiste urządzenia mobilne aplikacji/
programów, które zostaną zaprezentowane 
i wypróbowane podczas seminarium.

Hotel Grenzfall 
Ackerstraße 136 
13355 Berlin 
www.hotel-grenzfall.de

Na zgłoszenia za pomocą  
→ formularza online  
czekamy do 14 października 2022 r.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
Dorota Frassek

dorota.frassek@dpjw.org

 +49-331-28479-44

Kadra pedagogiczna, nauczyciele i nauczycielki, 
osoby pracujące z młodzieżą zaangażowane 
w organizację polsko-niemieckiej wymiany, które 
chcą uatrakcyjnić spotkania młodzieży poprzez 
wykorzystanie narzędzi i aplikacji online.

Seminarium będzie prowadzone w języku 
polskim i niemieckim z tłumaczeniem 
symultanicznym.

Opłata za udział wynosi 220 PLN i obejmuje 
uczestnictwo w seminarium, zakwaterowanie 
w pokoju dwuosobowym oraz wyżywienie. 
Koszty podróży są zwracane zgodnie 
z kalkulatorem kosztów podróży PNWM. 

 
→ oblicz koszty podróży

PROGRAM PRZYGOTOWANIEGRUPA DOCELOWA

MIEJSCE ZGŁOSZENIA ORGANIZACJA  I  KONTAKT

JĘZYK

KOSZTY

młodzieży oraz podnoszenia jakości 
i atrakcyjności organizowanych spotkań 
polsko-niemieckich?

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź na te  
pytania, zapraszamy serdecznie do Berlina 
na seminarium „parDIGIpate“. 

Czas spędzony w Internecie nie musi być 
czasem bezwartościowym! To często czas 
przeznaczony na edukację, zdobywanie 
nowych umiejętności cenionych na rynku 
pracy, a także działania czy kampanie 
społeczne. Możesz je świadomie wspierać! 

Nie musisz być  
DIGI-ekspertem, żeby  

wziąć udział w seminarium.  
Wystarczy entuzjazm, 
ciekawość i otwartość  

na cyfrowy świat!

JESTEŚ 
ZAINTERESOWANY/A?

http://hotel-grenzfall.de
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/359
https://pnwm.org/kalkulator-podrozy/
http://www.pnwm.org

