Giełda kontaktów dla szkolnych i pozaszkolnych polsko-niemieckich partnerstw
w dziedzinie STEM*
* Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka)

4 – 6 kwietnia 2019 w Katowicach i Chorzowie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Uniwersytet Śląski (SMCEBI, Uniwersytet Śląski)
zapraszają do udziału w seminarium nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej, którzy zajmują się
tematyką STEM i poszukują szkoły bądź organizacji partnerskiej do zaplanowania i realizacji polsko-niemieckich
(ewent. trójstronnych) projektów młodzieżowych. Liczba uczestników jest ograniczona do 12 osób z Polski i 12
– z Niemiec.
Tematyka seminarium
Pomożemy Państwu w nawiązywaniu nowych partnerstw i podpowiemy, jak przygotować wspólny polsko-niemiecki projekt wymiany młodzieży.
Dzięki uczestnictwu w seminarium dowiedzą się Państwo czym jest spotkanie międzykulturowe oraz co sprzyja
udanej pracy projektowej. Zapewnimy warunki, które umożliwią wzajemne poznanie się i przygotowanie do
przeżycia wspólnej przygody, jaką jest projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.






Wzajemne poznanie się oraz stworzenie sieci kontaktów polskich i niemieckich uczestników
Edukacja międzykulturowa: wyzwania, przed którymi stoją organizatorzy wymian międzynarodowych
Planowanie i realizacja polsko-niemieckiego projektu z dziedziny STEM
Praktyczne poznanie wybranych metod edukacji międzykulturowej (w tym przykłady animacji
językowej, pedagogiki przeżyć)
Kryteria i praktyczne wskazówki jak pozyskać oraz rozliczyć dofinansowanie PNWM

Osoby prowadzące
Monika Kretschmann, trenerka PNWM
Sabine Schmalzried-Ptak, trenerka PNWM
Język seminarium
Program będzie prowadzony w języku polskim i niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.
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Planowany program
czwartek 4.04

Poznanie się i budowanie sieci kontaktów
Miejsce programu: Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16

od 14:00

Obiad

15:00

Powitanie i sprawy organizacyjne

15:30

Poznanie uczestników seminarium oraz przedstawienie uczestniczących
szkół i organizacji (z przerwą na kawę)

19:30

Kolacja w Muzeum Śląskim
Integracja z wykorzystaniem przywiezionych upominków

21:30

Zakończenie i powrót do hotelu

piątek, 5.04

Metody i praktyka wymiany młodzieży
Miejsce programu:
SMCEBI, Uniwersytet Śląski, 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów

8:30

Transport z hotelu na miejsce programu

9:00 – 9:15

Rozgrzewka – zabawa STEMowa

9:15

Inspiracja: STEM w wymianie

9:30 – 11:00

WARSZTAT: Współpraca w polsko-niemieckich zespołach projektowych

11:00 – 11:30

Przerwa na kawę

11:30 – 13:00

Warsztaty STEM
Grupa A: Zabawy dźwiękiem
(Marcin Łaciak, Aneta Szczygielska-Łaciak/ SMCEBI)
Grupa B: Kosmos w klasie
(Małgorzata Szymura, Barbara Szymańska-Markowska/ SMCEBI)

13:00 – 14:30

Obiad i przerwa

14:30 – 16:00

WARSZTAT:
Ważne aspekty w planowaniu wymian młodzieżowych z dziedziny STEM
(partycypacja, dynamika grupowa, zarządzanie projektem)

16:00 – 16:30

Kawa i ciasto

16:30 – 18:00

c.d. WARSZATU: Matching partnerów i praca metodą projektu w małych
grupach: planowanie i koncepcja wymian z dziedziny STEM

18:30 – 19:30

Kolacja w Kopalni Guido (pod ziemią)

19:30 – 21:30

Wyprawa geologiczna pod ziemię: oprowadzanie z przewodnikiem

21:30

Transport do hotelu
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sobota 6.04

Sieciowanie i wsparcie
Miejsce programu: Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16

9:00 – 9:15

Rozgrzewka: animacja językowa

9:15 – 10:45

Możliwości wspierania wymian młodzieżowych przez PNWM
Kryteria wspierania, składanie i rozliczanie wniosków oraz program wspierania
projektów STEM „Eksperyment Wymiana”. Akademia Młodego Inżyniera Fundacji
Deutsche Telekom (Elisabeth Ritter, PNWM)

10:45 – 11:15

Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

WARSZTAT: OPEN SPACE – sieciowanie i inspiracje do realizacji projektów STEM
oraz wymiany młodzieży

13:00 – 14:00

Ewaluacja i zakończenie

14:00

Obiad

15:00

Wyjazd

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Mają Państwo pytania?
Elisabeth Ritter, PNWM, elisabeth.ritter@pnwm.org, +48 22 518 89 29
Marta Margiel, SMCEBI, marta.margiel@smcebi.edu.pl, +48 32 349 76 06

Organizatorzy

We współpracy z
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