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Konferencja Ekspercka
wtorek, 28 lutego 2017
Zamek Trebnitz

KONFERENCJA EKSPERCKA

Transgraniczna wymiana młodzieży i wymiana szkolna w dzisiejszej Europie
wtorek, 28 lutego 2017 – Zamek Trebnitz
Konferencja ekspercka naświetli potencjały i wyzwania
transgranicznej wymiany młodzieży i wymiany szkolnej w
kontekście aktualnego rozwoju wydarzeń społeczno-politycznych w Europie.
Na ile pierwotny porządek wartości Unii Europejskiej
kwestionowany jest przez wzmożony nacjonalizm, rasizm
i radykalizm polityczny i co to oznacza dla edukacji i wychowania w kontekście europejskiej wspólnoty wartości
kulturalnych dla dzieci i młodzieży? Jak te procesy zmian
oddziałują na kulturę szkolną i życie szkolne – przede
wszystkim na terenach wiejskich?
Kryzys europejskiej wspólnoty wartości stanowi wyzwanie, któremu powinien stawić czoła każdy narodowy i lokalny system wychowania i oświaty.

Celem konferencji jest zbadanie w wymianie bliskiej praktyce, jakimi możliwościami i działaniami dysponuje transgraniczna wymiana młodzieży i
uczniów, by wzmocnić kulturalne procesy edukacyjne i przeciwdziałać
nacjonalistycznemu i wykluczającemu sposobowi myślenia w lokalnych
szkolnych przestrzeniach edukacyjnych.
Wychodząc od tego zamierzamy zająć się intensywniej formatami programów i priorytetami projektów wymiany młodzieży w obliczu aktualnych
kierunków rozwoju oraz określić ich granice.
Konferencja skierowana jest zarówno do nauczycieli, uczniów oraz
ekspertów z zakresu wymiany młodzieży i wymiany szkolnej, pracy z
młodzieżą i pracy socjalnej, jak również do wolontariuszy, multiplikatorów, podmiotów z dziedziny kultury oraz pracowników administracji i przedstawicieli polityki z Polski i Niemiec.

PROGRAM

godz. 10.30
przyjazd i rejestracja
godz. 11.00
powitanie i wprowadzenie
godz. 11.15 · I wykład ekspercki
Co spaja Europę –
interesy czy wartości?
dr Andreas Busen, politolog,
Uniwersytet w Hamburgu
godz. 12.10 · II referat ekspercki
Wyzwania i potencjały
transgranicznej wymiany
młodzieży i wymiany szkolnej
w dzisiejszej Europie
Anne Sorge-Farner, IJAB – Biuro
ds. międzynarodowej pracy z młodzieżą

prowadzenie: Tom Urig, ekonomista/systemowy doradca dla organizacji & coach

godz. 13.00
Przerwa obiadowa
godz. 14.30 · równoległe warsztaty
Warsztat 1: Postępowanie wobec ucieczki
i migracji w wymianie młodzieży i wymianie szkolnej, Diederichs Borris, NiemieckoFrancuska Współpraca Młodzieży
Warsztat 2: Edukacja kulturalna
Rolf Witte, Międzynarodowa Edukacja Kulturalna, Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V.
Warsztat 3: Edukacja na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Jochen Dallmer, niezależny trener & ekspert
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
ds. Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

godz. 16.00
Przerwa na kawę
godz. 16.15 · dyskusja panelowa
„Transgraniczna wymiana młodzieży i
wymiana szkolna na terenach wiejskich –
wyzwania i perspektywy na przyszłość
w szkołach Brandenburgii”
Michael Hackenberger, Landowy Instytut ds.
szkoły i mediów Berlin-Brandenburgia (czekamy
na potwierdzenie uczestnictwa); Silvia Zietze,
szkoła podstawowa Grundschule am Wasserturm Brandenburg & współzałożycielka Projektu Erasmus+: „Arts Through Europe!” oraz
referentki i referencji wykładów i warsztatów
godz. 17.30
perspektywy

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy nadsyłać do 20.2.2017 r. pod adresem elektronicznym http://tinyurl.com/PlattformKuBiPOL
Udział w konferencji jest bezpłatny.
MIEJSCE KONFERENCJI

Schloß Trebnitz, Bildungs- und Begegnungszentrum e.V.
Platz der Jugend 6, 15374 Müncheberg / OT Trebnitz
DOJAZD POCIĄGIEM

Istnieje bezpośrednie połączenie co dwie godziny do Trebnitz pociągiem Oderlandbahn
NE26 z dworca Berlin-Lichtenberg w kierunku Küstrin/Kostrzyn do dworca Trebnitz
(Mark). Czas podróży wynosi ok. 50 minut, następnie pieszo ok.10 minut do zamku.
ANFAHRT MIT DEM AUTO

Ok. 1,5 godziny z Berlina szosą B1/B5 w kierunku Küstrin-Kietz / Kostrzyn nad Odrą.

„Wypróbuj – sieciuj – zakotwicz / Edukacja kulturalna w szkołach
na terenach wiejskich!”, to projekt kraju związkowego Brandenburgii, możliwy dzięki doﬁnansowaniu przez Fundację Mercator
w ramach programu „Kreativpotentiale”. Platforma Edukacja
Kulturalna oraz Biura Regionalne Edukacji Kulturalnej to projekty
Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH, Kulturland Brandenburg. Spółka Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte GmbH doﬁnansowywana jest ze środków Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i
Kultury Brandenburgii i stolicy landu Poczdamu.

