Szkolenie dla animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
i wnioskodawców PNWM
Żarki Letnisko, 11.02.-14.02.2010 r.

Cele:
1. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych
w planowaniu i realizacji międzynarodowych spotkań młodzieży, szczególnie
polsko-niemieckich.
2. Przekazanie informacji na temat zasad działania PNWM i jednostki centralnej.
3. Zapoznanie uczestników z zasadami wnioskowania o dotację PNWM i rozliczania
przyznanych środków.
Metody:
1. Zajęcia teoretyczne.
2. Zajęcia praktyczne indywidualne i w małych grupach.
3. Wymiana doświadczeń, dyskusja.

Szkolenie jest organizowane dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Program:

Miejsce:

Hotel Kinga, ul Nadrzeczna 35, 42-311 Żarki Letnisko,
gm. Poraj, woj. śląskie

Program:

11.02.2010 (czwartek)
do godz. 13.00

- Przyjazd, zakwaterowanie

godz. 14.00

- Obiad

godz. 15.00

- Powitanie, krótkie wprowadzenie
- Zajęcia teoretyczne
Co to jest PNWM?
Zasady wnioskowania i rozliczania dotacji
Formularze

(ok. godz. 16.30 – przerwa kawowa)
godz. 18.00

- Kolacja

godz. 19.00

- „Poznajmy się” – przykładowe gry i zabawy integracyjne w fazie
początkowej spotkania polsko-niemieckiego

12.02.2010 (piątek)
godz. 8.00

- Śniadanie

godz. 9.00

Cd. zajęć teoretycznych dot. PNWM
Najczęściej popełniane błędy
Ćwiczenia praktyczne

(ok. godz. 10.30 – przerwa kawowa)
godz. 13.00

- Obiad

godz. 14.00

- Planujemy i realizujemy dobry program
- Od czego zależy sukces spotkania polsko-niemieckiego?

(ok. godz. 15.30 – przerwa kawowa)
godz. 18.00

- Kolacja

godz. 19.00

– Rola gier i zabaw integracyjnych w trakcie spotkań
polsko-niemieckich

13.02.2010 (sobota)
godz. 8.00

– Śniadanie

godz. 9.00

– Animacja językowa – sposób na zintegrowanie grupy,
poznanie języka i …
- Samodzielne wykonanie materiałów do zajęć z animacji

(ok. godz. 10.30 – przerwa kawowa)
godz. 13.00

– Obiad

godz. 14.00

– Najtrudniejsze aspekty spotkań polsko-niemieckich - dyskusja

- Rozwiązywanie konfliktów w grupie polsko-niemieckiej
(ok. godz. 15.30 – przerwa kawowa)
godz. 17.00

- Chwalimy się osiągnięciami w wymianie młodzieży
(uczestnicy przedstawiają w formie prezentacji swoje
doświadczenia)

godz. 18.00

– Kolacja

godz. 19.00

- Metody ewaluacji

14.02.2010 (niedziela)
godz. 7.30

– Śniadanie

godz. 8.30

– Podsumowanie szkolenia, test sprawdzający, ewaluacja
- Indywidualne konsultacje

ok. godz. 12.00

– Wyjazd uczestników

Uwagi organizacyjne:
•

Zakwaterowanie jest przewidziane w pokojach dwuosobowych z łazienką.

•

Możliwy dojazd – samochodem lub pociągiem (hotel znajduje się w odległości
700 m od Dworca PKP, pociągi kursują co godzinę). Mapa z zaznaczonym
dojazdem znajduje się na stronie hotelu www.hotel-kinga.pl (zakładka Kontakt).

•

Prosimy uczestników, którzy prowadzą już polsko-niemiecką (lub inną) wymianę
młodzieży o przygotowanie na ten temat krótkich prezentacji.

•

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych
punktów programu.

Osoba odpowiedzialna za realizację szkolenia:
Monika Karłowicz, tel. 22 826 52 91 wew. 120, 601 917 819,
monika.karlowicz@zg.zosprp.pl

Sporządziła: Monika Karłowicz

