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„ZIP-ZAP” 2018 ANIMACJA JĘZYKOWA I RÓŻNORODNOŚĆ
22 – 25 listopada 2018, Grudziądz
Animacja językowa pragnie rozbudzić chęć poznawania nowych języków i zwiększyć zainteresowanie
kontaktem z językiem grupy partnerskiej, podczas spotkania młodzieży. Ważną podstawą jest w tym
kontekście otwartość i szacunek względem Nowego. Dostrzeganie w grupie różnorodności wymaga
tolerancji oraz uznania odmienności, ale także zajmujących poszukiwań tego, co wspólne, a co
wykracza daleko poza przynależność narodową, do polskiej bądź niemieckiej grupy. Oba zagadnienia –
animacji językowej i różnorodności – są ze sobą silnie powiązane, dlatego i w tym roku chcemy je
połączyć w ramach programu seminarium. Udział w seminarium nie wymaga przy tym uprzedniej
znajomości wspomnianej tematyki.

Cele seminarium:
-

Wypróbowanie metod animacji językowej i refleksja odnośnie pracy w grupach
międzykulturowych
Uwrażliwienie na znaczenie różnorodności i świadome jej uwzględnianie w spotkaniach
młodzieży (nie tylko polsko-niemieckich)
Stworzenie przestrzeni do rozwoju własnych pomysłów bądź do planowania spotkań
w partnerstwie
Wymiana doświadczeń w polsko-niemieckim gronie animatorów wymian młodzieży

Osoby uczestniczące:
Osoby zaangażowane lub chcące się angażować w realizację polsko-niemieckich projektów wymian
dzieci i młodzieży – łącznie 24 osoby z Polski i Niemiec.

Prowadzenie:
Doświadczona para trenerów z Polski i Niemiec: Christoph Schneider-Laris i Dominik Mosiczuk

Informacje organizacyjne:


Warsztaty będą prowadzone dwujęzycznie – w językach polskim i niemieckim;



Miejsce – Grudziądz, ośrodek Marina Grudziądz, ul. Portowa 8,
http://www.marina.grudziadz.pl/



Opłata za uczestnictwo wynosi 200 zł i zawiera koszty programu, wyżywienia
i noclegów w pokoju dwuosobowym.
Prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” nr: 06
1240 4009 1111 0010 0526 5058 z dopiskiem – opłata za uczestnictwo w warsztatach „Zip-zap
2018”. Jest możliwość otrzymania rachunku potwierdzającego wpłatę.



Zgłoszenie uczestnictwa: do dnia 26.10.2018 r.

Prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej PolskoNiemieckiej współpracy Młodzieży dostępny pod linkiem:
http://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/3
Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach prześlemy drogą mailową do 30.10.2018 r.

Kontakt:
Ewa Głodowska-Morawska
tel. 504 269 854
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
ul. Ducha Św. 2a/1
87-100 Toruń
e-mail: motyka.torun@wp.pl
http://motyka.org.pl/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieMotyka/

Program
Czwartek, 22.11.2018
do 15:30

Przyjazd, zakwaterowanie, poczęstunek

16:00

„Kim MY jesteśmy?“
Powitanie, ćwiczenia zapoznawcze z wykorzystaniem animacji językowej

18:30

Kolacja

19:30

Ciąg dalszy ćwiczeń zapoznawczych
Oczekiwania względem programu

Piątek, 23.11.2018
8:00

Śniadanie

9:00

„Kim JA jeste…śmy?“
O tym, co buduje naszą tożsamość i o jej znaczeniu w pracy z młodzieżą
Metody edukacji na rzecz różnorodności

13:00

Obiad

15:00

„Jak możemy nawiązać wzajemny kontakt?“
Ćwiczenia komunikacyjne z obszaru animacji językowej

17:30

Spacer po mieście

19:00

Kolacja w mieście

Sobota, 24.11.2018
8:00

Śniadanie

9:00

„Jak możemy uwrażliwiać się na język(i)?“
Metody poszerzania słownictwa i imersji językowej

13:00

Obiad

15:00

Różnorodność – szanse i wyzwania
Dyskusja i przedstawienie doświadczeń z własnej pracy z młodzieżą

17:00

Praca w partnerstwach nad własnymi pomysłami

19:00

Kolacja
Wolny wieczór

Niedziela, 25.11.2018
8:00

Śniadanie

9:00

Wnioski i pomysły na wykorzystanie wiedzy, umiejętności
oraz doświadczeń z seminarium we własnej organizacji/szkole

11:30

Ewaluacja programu i runda pożegnalna

12:30

Obiad

13:30

Wyjazd

Informacje dodatkowe:
W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe, które zostaną dopasowane do
dynamiki programu.

___________________________________________________________________________
Program został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

