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

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię, nazwisko

 

Adres

 

E-mail/ nr tel.

 

Mój zawód/ pracuję jako...

 

 Rezerwuję pokój jednoosobowy za dopłatą 15 € / 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 zakresie
wymiany młodzieży: 

Data, podpis

 

GEFÖRDERT DURCH

 

 

DOJAZD DO BAD BEVENSEN
Bad Bevensen jest położone przy trasie B4 między
Lüneburgiem a Uelzen (w przypadku dojazdu autem).
Pociągiem do Bad Bevensen można dojechać z
Hamburga (podróż trwa 50 min.), Berlina (podróż trwa
ok. 3 godz. z przesiadkami) i Hanoweru (podróż trwa
ok. 60-90 min. w zależności od połączenia). Nasz
ośrodek jest położony w dzielnicy Medingen, w
bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru, nad brzegiem
rzeki Ilmenau. Z dworca spacer pieszo do ośrodka
zajmuje ok. 20 min. Taksówkę można zamówić pod nr
tel. 0049 5821-21 30 lub -1010 lub -2526.

Gustav Stresemann Institut in Nds. e. V.
Europäisches Bildungs- und Tagungshaus
Bad Bevensen
Klosterweg 4 | 29549 Bad Bevensen
Tel.: (0 58 21) 9 55-0 | Fax: (0 58 21) 9 55-29 9
info@gsi-bevensen.de | www.gsi-bevensen.org

Qualitätszertifiziert nach LQW
(Lernerorientierte Qualität in der
Weiterbildung | Mitglied im
Niedersächsischen Landesverband
der Heimvolkshochschulen e. V  

 

 

DEMOKRACJA I
PARTYCYPACJA W WYMIANIE

POLSKO-NIEMIECKIEJ
Seminarium metodyczne w oparciu o metodę

edukacji demokratycznej
"Betzavta"24.11.2017-27.11.2017



DEMOKRACJA I PARTYCYPACJA W WYMIANIE
POLSKO-NIEMIECKIEJ
SEMINARIUM METODYCZNE W OPARCIU O METODĘ
EDUKACJI DEMOKRATYCZNEJ "BETZAVTA"

Czy polsko-niemiecką wymianę młodzieży można
zorganizować demokratycznie? Co to właściwie jest
partycypacja? Jak przekonać się do oddelegowania
części zadań w ręce młodzieży i czerpać radość z
rezultatów wymiany współorganizowanej przez
młodzież? I co może mieć wspólnego takie podejście do
wymiany z demokracją i ustrojem politycznym?
Podczas seminarium będziemy szukali odpowiedzi na
powyższe pytania. Spotkanie będzie także okazją do
dyskusji o własnym rozumieniu demokracji i jej rolą w
życiu społecznym. Ponadto uczestnicy będą
zastanawiać się nad projektem wymiany z
wykorzystaniem różnorodych metod partycypacji i
integracji młodzieży.

METODY
Podstawą metodyczną seminarium jest program
treningu demokratycznego Betzavta-Miteinander.
Koncepcja programu została wypracowana pod koniec
lat 80. XX wieku w Izraelu, a następnie zaadaptowana
w Niemczech, gdzie do dziś jest z powodzeniem
stosowana jako element szkoleń z zakresu edukacji
obywatelskiej. Jej podstawę stanowią ćwiczenia, w
których istotne jest doświadczanie procesów
partycypacyjnych i refleksja nad własną postawą i
dokonywanymi wyborami. Dzięki takiemu podejściu
uczestnicy mają możliwość odniesienia niejednokrotnie
abstrakcyjnego pojęcia demokracji do sytuacji
codziennych, takich jak wyrażanie opinii,
podejmowanie decyzji, relacje większość-mniejszość
czy rozwiązywanie konfliktów. 

Uzupełnieniem programu są metody integracyjne do
wykorzystania podczas spotkań młodzieży, a także
wykłady. 

WYBRANE ZAGADNIENIA W PROGRAMIE
Metody praktyczne z programu edukacji demokra-
tycznej Betzavta-Miteinander z odniesieniem do wy-
miany młodzieży

Uwrażliwienie na procesy demokratyczne w grupie

Dynamika i role w grupie, w tym rola prowadzących
grupę

Partycypacja młodzieży - czym jest? Jak ją wzmoc-
nić?

Model poziomów partycypacji - dyskusja w kontekś-
cie wymiany młodzieży

Nowe ćwiczenia/ metody integracji na spotkaniach
młodzieży

Koleżeńskie doradztwo w wymianie młodzieży

GRUPA DOCELOWA
Multiplikatorzy wymiany uczniów/młodzieży,
nauczyciele organizujący wymianę, a także osoby
początkujące w wymianie, zainteresowane tematem
seminarium. Na życzenie możemy udostępnić ulotkę w
j. niemieckim do przekazania osobom zainteresowanym
z Niemiec. 

JĘZYKI SEMINARIUM
Polski i niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym. 

DOTACJA DO KOSZTÓW PODRÓŻY
Uczestnicy z Polski otrzymają częściowy zwrot kosztów
podroży wg kalkulatora kosztów podroży PNWM, tj.
0,40 PLN/km liczony w jedną stronę trasy od miejsca
zamieszkania do Bad Bevensen.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesłanie formlarza pocztą, mailem (skan)
lub faksem na adres:

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V.

Klosterweg 4 | 59249 Bad Bevensen | Niemcy

E-mail: iwona.domachowska@gsi-bevensen.de

Fax: 0049-5821-955299

DOZENTIN:

Dorothea Traupe Trainerin und
Übersetzerin | Studium Politikwissen-
schaft, Anglistik und Polonistik M.A., Trai-
nerin im Bereich historisch-politische und
interkulturelle Bildung und Übersetzerin
aus dem Englischen und Polnischen, Mitar-
beit bei www.poleninderschule.de.

PÄDAGOGISCHE MITARBEITERIN:

Iwona Domachowska
Jugendbildungsreferentin. Studium ange-
wandte Linguistik, M.A., Friedens- u. Si-
cherheitspolitik, M.P.S. Zertifizierte Grup-
penleiterin u. Trainerin interkulturelle und
politische Bildung, zertifizierte Trainerin
des Demokratie-Lernprogramms „Betzav-
ta-Miteinander“.

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


