Forum Dialogu:
Różnorodność

Seminarium

W latach 2017–2019 tematem przewodnim działalności programowej PNWM jest „Różnorodność”.
W ostatnim roku poświęconym temu zagadnieniu
zapraszamy wspólnie z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na „Forum Dialogu: Różnorodność”. W gronie uczestników seminarium
chcielibyśmy zastanowić się, w jaki sposób zmieniająca się sytuacja polityczna i społeczna w Europie
wpływa na formalne i nieformalne działania edukacyjne w Polsce i Niemczech , a także na współpracę
polsko-niemiecką.

25–27 marca 2019 roku
Frankfurt nad Odrą
i Słubice
Program:

DZIEŃ

1

Pierwszy dzień „Forum Dialogu: Różnorodność” służy wymianie poglądów na tematy sporne w relacjach
polsko-niemieckich, a także na debaty wewnątrzspołeczne w Polsce i Niemczech, które mają wpływ
na wzajemne stosunki naszych krajów. Wprowadzeniem do dyskusji służącej wymianie doświadczeń
zawodowych uczestników będzie wykład ekspercki.

DZIEŃ

2

Drugiego dnia, podczas kolejnego wykładu oraz
pracy w grupach, chcemy zająć się fenomenem
spolaryzowanych wewnątrz siebie społeczeństw
oraz zbadać sposób, w jaki uczestnicy forum jako
niezależni trenerzy lub pracownicy etatowi reagują na to wyzwanie, jakie konsekwencje widzą dla
podstaw konceptualnych, treści i metod swojej
pracy oraz jakie rozwiązania sprawdziły się w ich
codziennej pracy.
„Forum Dialogu: Różnorodność” oferuje także
przestrzeń do wypracowania pomysłów na projekty
i nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami
współpracy.

DZIEŃ
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Trzeciego dnia poszczególne aspekty Forum Dialogu zostaną pogłębione poprzez trzy warsztaty.
Do wyboru są:
→ Podejścia do edukacji antydyskryminacyjnej
w Polsce i Niemczech i jej paradygmaty
→ Zarządzanie konfliktem
→ Komunikacja empatyczna
→ Rozwój organizacji z uwzględnieniem aspektu
różnorodności
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Dla kogo?

Forum Dialogu skierowane jest do niezależnych
trenerek i trenerów polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży, referentów ds. edukacji, pedagogów
placówek kształceniowych oraz innych osób aktywnie zaangażowanych w wymianę pomiędzy Polską
i Niemcami. Liczba uczestników jest ograniczona
do 40 osób.

Język

Seminarium odbędzie się w języku polskim
i niemieckim i będzie tłumaczone symultanicznie.

Kiedy?

Pytania?

25 marca 2019 roku, od godz. 13:00 (obiad),
do 27 marca 2019 roku, do godz. 15:00 (wyjazd
po obiedzie).

Gdzie?

Maria Albers
maria.albers@pnwm.org
+48 22 518 8915

Zgłoszenia

Uniwersytet Europejski Viadrina, Große Scharrnstrasse 59 we Frankfurcie nad Odrą i Collegium
Polonicum, ul. Kościuszki 1 w Słubicach

We współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów
o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE

Koszty

Koszt uczestnictwa wynosi 110 PLN i obejmuje
koszty programu, zakwaterowania, wyżywienia
i tłumaczenia symultanicznego. Koszty podróży zostaną zwrócone częściowo, zgodnie z kalkulatorem
kosztów podróży PNWM (→ Obliczanie dotacji do
kosztów podróży).

do
21 stycznia
2019 roku
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