
OPŁATA ZA UDZIAŁ______________________________60 EURO
Opłata zawiera koszty programu, tłumaczenia
symultanicznego, pełnego wyżywienia (na życzenie
także wegetariańskiego) oraz nocleg w pokoju dwuos.
Istnieje możliwość rezerwacji pokoju jednoos. za
dopłatą 15 euro/noc.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię, nazwisko

 

Adres 

 

E-mail, nr tel.

 

Zawód/ pracuję jako

 

 Rezerwuję pokój 1-os. za dopłatą 15 euro/noc

 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych innym
uczestnikom seminarium, np. w celu zorganizowania
wspólnej podróży do Bad Bevensen

Kilka słów nt. mojego doświadczenia w wymianie
młodzieży: 

Niniejsze zgłoszenie jest wiążące.

 Data, podpis

GEFÖRDERT DURCH
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MOC JĘZYKA. RÓWNOŚĆ A
DYSKRYMINACJA W KOMUNIKACJI

MIĘDZYKULTUROWEJ
Polsko-niemieckie seminarium dla

nauczycieli/-ek i mulitplikatorów/-ek
wymiany młodzieży

06.12.2017-09.12.2017



MOC JĘZYKA. RÓWNOŚĆ A
DYSKRYMINACJA W KOMUNIKACJI
MIĘDZYKULTUROWEJ
POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH WYMIANĘ MŁODZIEŻY
Język jest medium, w którym wyraża się rzeczywistość.
Jednocześnie jest środkiem kształtowania tej
rzeczywistości – świata, w którym żyjemy i w którym
chcielibyśmy żyć.  Komunikacja międzyludzka może
przebiegać na dwóch płaszczyznach: równościowej –
wyrażającej respekt i szacunek wobec drugiego
człowieka jako niezależnej jednostki lub
dyskryminującej – wyrażającej poczucie wyższości
wobec rozmówcy ze względu na jego pochodzenie,
religię, płeć czy poglądy. Język może powielać i
umacniać stereotypy lub się z nimi rozprawiać, może
wykluczać lub włączać do działania osoby i grupy
społeczne. Za pośrednictwem języka można wzmacniać
tolerancję i akceptację dla innych lub też szerzyć
nienawiść i uprzedzenia.Wszystko to może mieć
miejsce zarówno w obrębie jednej grupy
językowej/narodowej, jak i w komunikacji
międzykulturowej.

Seminarium „Moc języka” zachęca do refleksji i analizy
języka, którym zwykle się posługujemy, zwłaszcza w
relacji dorośli-młodzież, w kontekście życia szkolnego i
wymiany polsko-niemieckiej: Jakie treści i wartości
wyraża nasz codzienny język? Na ile jest on wyrazem
nieuświadomionych, automatycznych reakcji, które
wbrew naszym intencjom mogą prowadzić do poczucia
wykluczenia czy dyskryminacji? Jak promować wartości
równościowe poprzez język? – W trakcie seminarium,
w grupie polsko-niemieckiej poszukamy odpowiedzi na
powyższe pytania. Perspektywa międzykulturowa i
warsztatowa forma pracy umożliwi analizę
konkretnych przykładów zachowań językowych i
wskaże typowe sfery życia społecznego narażone na
dyskryminacje w Polsce i w Niemczech, a także we
wzajemnych relacjach. Wnioski płynące z seminarium
pozwolą na uświadomienie sobie steretypów i bardziej
świadome kształtowanie komunikacji w języku
ojczystym i w relacjach ze szkołą/ organizacją
partnerską z Niemiec.

TEMATY I ZAGADNIENIA Z PROGRAMU SEMINARIUM
Dyskryminacja i jej przejawy na płaszczyźnie języko-
wej

Formy wyrażania promowania równości w języku

Język i prawo a płeć – pole do dyskryminacji czy ling-
wistycznych nadużyć? 

Relacja więszkość/mniejszość w społeczeństwach de-
mokratycznych a moja rola w grupie polsko-niemie-
ckiej

Jak w grupie polsko-niemieckiej rozmawiać na trud-
ne tematy i mądrze się różnić?

DO UDZIAŁU W SEMINARIUM ZAPRASZAMY
Osoby zaangażowane w organizację i prowadzenie
polsko-niemieckiej (szkolnej i pozaszkolnej) wymiany
młodzieży, a także osoby początkujące w wymianie,
zainteresowane tematem seminarium. Na życzenie
udostępnimy niemiecką ulotkę seminarium do
przekazania szkołom/instytucjom partnerskim z
Niemiec.

JĘZYKI SEMINARIUM
Polski i niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym.

DOTACJA DO KOSZTÓW PODRÓŻY
Uczestnicy z Polski otrzymają częściowy zwrot kosztów
podróży wg kalkulatora PNWM, tj. 0,40 PLN liczone w 1
stronę trasy od miejsca zamieszkania do Bad Bevensen.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesyłanie zgloszenia pocztą, mailem
(skan) lub faksem na adres:

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen, Niemcy

E-mail: iwona.domachowska@gsi-bevensen.de
Fax. 0049 5821 955 299

TRAINERIN:

Dr. Anna Mróz Sprachwissenschaftlerin,
Polonistin | Dr. Anna Mróz, Sprachwissen-
schaftlerin,  Dozentin für polnische Spra-
che, Workshop-Leiterin und Moderatorin.
Schwerpunkte: Fachsprachen,
Gendersprache, Zwei- und Mehrsprachig-
keit. Sie leitete u.a. das Projekt „Akademia
Wspierania Dwujęzyczności – Akademie
der Zweisprachigkeit“ in Berlin, vom Polni-
schen Kompetenzzentrum. Sie ist aktiver
Mitglied von Mehrsprachigkeit-Netzwer-
ken LinguaPankow und BEFaN.

PÄDAGOGISCHE MITARBEITERIN:

Iwona Domachowska Bildungsreferentin |
Jugendbildungsreferentin. Studium ange-
wandte Linguistik, M.A., Friedens- und Si-
cherheitspolitik, M.P.S. Zertifizierte Grup-
penleiterin interkulturelle Bildung, zertifi-
zierte Trainerin des Demokratie-
Lernprogramms „Betzavta-Miteinander“.
Tätigkeiten in der interkulturellen und po-
litischen Bildung.

Telefon: (0 58 21) 9 55-16 7
E-Mail: iwona.domachowska@gsi-
bevensen.de


