MusKnica e.V.
Warsztaty dla zaawansowanych

„Animacja językowa na spotkaniach młodzieży – Zip-Zap”
Termin: 24.04.-26.04.2020
Miejsce: Peregrinus CVJM Herberge Görlitz, Langenstr. 37, 02826 Görlitz
Organizatorzy: Fundacja Niemiecko-Rosyjska Wymiana Młodzieży (Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch) oraz stowarzyszenie MusKnica e.V. Bad Muskau w kooperacji
z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży
Czy temat animacji językowych jest już Państwu znany, ale nie są jeszcze pewni, jak ją sprawnie
zastosować podczas polsko-niemieckiego lub polsko-rosyjskiego spotkania młodzieży? Serdecznie
zapraszamy Państwa do udziału w trzydniowych warsztatach dla zaawansowanych, które stworzą
możliwość przećwiczenia metod i poeksperymentowania z animacją językową.
Czeka na Państwa szczególne, trójstronne spotkanie językowe, w mieście słynącym z historycznej
atmosfery oraz malowniczych krajobrazów - Görlitz (Zgorzelec).
Podczas warsztatów poznają Państwo metody animacji językowej, opracowane z myślą o
międzynarodowych wymianach młodzieży w kontekście szkolnym i pozaszkolnym. Otrzymają Państwo
także wskazówki, jak dopasować istniejące już metody do konkretnego spotkania i własnej grupy
docelowej.
Warsztaty poprowadzą Juliane Tutein, trenerka animacji językowej w Fundacji Niemiecko-Rosyjska
Wymiana Młodzieży, oraz Christoph Schneider, trener animacji językowej w Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży. Oboje mają szerokie doświadczenie w zakresie animacji językowej od strony
teoretycznej, jak i praktycznej - stosują ją na co dzień podczas niemiecko-rosyjskich i polskoniemieckich spotkań młodzieży.
Treści
• Metody i ćwiczenia, które wspierają komunikację i integrację w grupie.
• Zastosowanie animacji językowej podczas spotkań.
• Samodzielne przeprowadzenie ćwiczeń przez uczestników warsztatów (trening) i omówienie
wyników w grupie.
• Materiały wykorzystywane do animacji językowej.
Cele
•
•
•
•

Nabycie pewności siebie przy stosowaniu metod animacji językowej.
Aktywne uczestnictwo w animacjach językowych w grupie dwu- i trójjęzycznej, refleksja
metod.
Opracowanie pomysłów na wykorzystanie animacji językowej we własnym kontekście pracy/
we własnych projektach.
Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.

Uczestnicy
Osoby, które…
• … angażują się w organizację dwu- lub trójstronnych spotkań młodzieży w kontekście
szkolnym lub pozaszkolnym.

MusKnica e.V.
•
•
•

… posiadają już pewne umiejętności z zakresu animacji językowej, np. uczestniczyli w
„Warsztacie animacji językowej Zip- Zap“.
... pracują z grupami międzynarodowymi.
… chciałyby podzielić się z innymi swoim doświadczeniem w zakresie animacji językowej.

Termin
• Przyjazd w piątek, 24 kwietnia do godz. 16:30
• Wyjazd w niedzielę, 26 kwietnia ok. godz. 14:00
Zakwaterowanie
• Warsztaty odbędą się w Peregrinus CVJM Herberge Görlitz, Langenstr. 37.
• Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach dwu- i trzyosobowych również, niektóre z nich
mają wspólną łazienkę na korytarzu. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym możliwe
dodatkową opłatą w wysokości 60 euro.
• Hotel znajduje się w odległości około 25 minut od dworca kolejowego w Görlitz.
Język
• Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim. Wystarczy znajomość jednego
z tych języków.
Uczestnictwo
• Opłata za uczestnictwo wynosi 160 zł (uczestnicy mieszkający w Polsce) bądź 40 euro
(uczestnicy mieszkający w Nieczech). Opłata obejmuje koszty programu, nocleg i wyżywienie.
• Koszt dojazdu ponoszą uczestnicy.
• Zgłoszenia należy nadsyłać do dn. 03.04.2020 r.
Rekrutacja odbywa się przez formularz internetowy
Zgłoszenia i dodatkowe
informacje
MusKnica e.V.
Christoph Schneider
musknica@gmail.com
Telefon PL: +48 513 644 848
Telefon D: +49 151 10 777 671

oder

Stiftung Deutsch-Russischer
Jugendaustausch
Henrike Reuther
henrike.reuther@stiftung-drja.de
Telefon: 040-878867916

Kurs odbywa się w ramach cyklu warsztatów animacji językowej ZipZap 2020 w kooperacji z PolskoNiemiecką Współpracą Młodzieży i przy jej dofinansowaniu.

