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Szanowni Państwo,
niniejszym prezentujemy Państwu drugi tegoroczny newsletter Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji. Tym razem znajdą w nim Państwo dwa wywiady z osobami zaangażowanymi w obszarze transnarodowej
partycypacji: odwiedziliśmy Polskę i przedstawiamy Państwu jedną organizację z Olsztyna i jedną z Rudy Śląskiej.
Ponadto Nadodrzańska Rada Młodzieży obchodzi w tym roku 5-lecie swojego istnienia, a nasze seminarium akademickie dobiegło końca.
Jak zawsze w przypadku pytań, życzeń i sugestii zachęcamy Państwa do kontaktu oraz życzymy przyjemnej lektury.
Z poważaniem
Zespół Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji
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Wywiad z Kornelią Kurowską

Kornelia Kurowska, ur. w 1971 roku, jest prezesem stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Studiowała
germanistykę i pedagogikę na Uniwersytecie im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
NT: Czy mogłaby Pani krótko przedstawić zakres
działalności Pani stowarzyszenia?
KK: „Borussia“ jest organizacją pozarządową, która
już od 25 lat działa na Warmii i Mazurach w obszarze

edukacji pozaformalnej i kultury. Nasza praca skupia się
głównie wokół współpracy transgranicznej. Zajmujemy
się przede wszystkim historycznym dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Dbanie o jego zachowanie
i ochronę to zadanie, które należy wspólnie realizować
na płaszczyźnie międzynarodowej, dlatego inicjujemy
również projekty kulturowe i edukacyjne, także ponad
granicami. Działamy przede wszystkim w regionie Warmii i Mazur, ale pochylamy się również nad fenomenem
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regionu przygranicznego, regionów przygranicznych
w Europie i dlatego posiadamy partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi w innych częściach Europy,
by móc wspólnie z naszymi partnerami zajmować się
fenomenem europejskich regionów przygranicznych.
Warto także podkreślić, że ze względu na naszą historię
i położenie geograficzne, z jednej strony jesteśmy regionem, który charakteryzuje się sporą różnorodnością
kulturową, narodową i też wyznaniową, z drugiej zaś
mamy do czynienia z trochę skomplikowaną sytuacją
społeczną. Po 1945 roku wskutek przymusowych
wysiedleń i migracji tutejsza ludność została całkowicie
wymieniona. To znaczy, że Niemcy opuścili ten region
i zostali wypędzeni, wzgl. wyprowadzili się, a na Warmii
i Mazurach osiedli Polacy ze wschodu lub z Polski Centralnej czy innych regionów. Poza
tym na naszych terenach mieszka
też, jest to uwarunkowane historycznie, mniejszość niemiecka - to
Mazurzy i Warmiacy, którzy tam
zostali. Poza tym mamy też bardzo silną mniejszość ukraińską. Jej
obecność to rezultat przymusowych
przesiedleń z roku 1947 w ramach
przeprowadzonej Akcji Wisła, podczas której polscy Ukraińcy zostali
przymusowo wysiedleni z południa
Polski i osiedli między innymi na
Warmii i Mazurach. I tak żyjemy w regionie, który z jednej strony też sam
o sobie mówi, że jest wielokulturowy
i wielonarodowy. Z drugiej zaś strony
świadomość historyczna dzisiejszej ludności jest na bardzo niskim
poziomie. Ma to oczywiście swoje
konsekwencje. Nie wszyscy utożsamiają się z miejscem,
w którym żyją, z tym regionem i jego wielokulturową
wyznaniową historią. Wiele osób wyjeżdżą stąd w poszukiwaniu lepszych warunków życia i lepszej pracy. To
jeden fenomen, drugi polega zaś na tym, że ci, którzy
mieszkają w nim od 50-60 lat bardzo słabo albo czasem
nawet w ogóle nie znają historii regionu i miejsc, które
są ich domem. Stan ten oczywiście zmienił się na plus
w przeciągu ostatnich 25 lat, w wolnej Polsce, ale mimo
wszystko jest to sytuacja, która może w porównaniu
z resztą Polski, z innymi częściami Polski, jest wyjątkowa.
To, że w społeczeństwie nie ma poczucia jedności (odczucia „my“), że w tym regionie nie ma jednolitego
społeczeństwa. Jest ono raczej rozbite. I jak już mówiłam,

niektórzy niekoniecznie czują się na Warmii i Mazurach
u siebie w domu.
NT: Brak poczucia jedności w kontekście regionalnej tożsamości, poza tym mówi się także o silnych
żądaniach większej obecności NATO głównie na
wschodzie Polski i jednocześnie o rosnącym sceptycyzmie wobec Europy. Znów mówi się o „jądrze
Unii“, o ponownym swoistym wykluczeniu Polski
z głównego obszaru UE... Jaki wpływ na Pani aktualną
pracę ma obecna sytuacja polityczna związana
z konfliktem na Ukrainie, z polityką polskiego rządu,
ze wszystkim tym, co się na to składa, czyli kryzys
uchodźczy, itd.?
KK: Mamy tutaj oczywiście do czynienia z wieloma czynnikami.
Rozwój wypadków ostatnich lat
i miesięcy bardzo, bardzo nas
zaskoczył. Wspominałam już o wielu niepowodzeniach, ale z drugiej
strony Polska ma już za sobą także
daleką drogę. Chodzi mi o ostatnie
25 lat. Wiele zmieniło się także na
plus. Ale w chwili obecnej widzimy, że demokratyczna Polska być
może albo bardzo szybko znajdzie
się gdzieś na uboczu albo zostanie
poddana w wątpliwość. Oczywiście
my jako region jesteśmy mocno
dotknięci konfliktem rosyjskoukraińskim. Z jednej strony mamy
do czynienia z bezpośrednim
sąsiedztwem, granica z Rosją znajduje się bardzo blisko, jakieś 100
km od Olsztyna. Z drugiej zaś strony w naszym regionie mieszka również wielu Ukraińców i te problemy są
również nam dobrze znane. Do tej pory realizowaliśmy
również wiele międzynarodowych projektów z Ukrainą
i w naszym regionie żyją też osoby, których bliskich ta wojna bezpośrednio dotknęła. I oczywiście doprowadziło to
do tego, że może sytuacja mentalna w regionie także się
sporo zmieniła i że coraz bardziej rośnie nieufność wobec
Rosji i Rosjan. Kryzys uchodźczy i polityka prowadzona
przez obecny polski rząd oczywiście również pozostawia
ślady w ludzkich reakcjach. Mimo wielu kontaktów, kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych z Rosją,
Niemcami, Litwą, Ukrainą i z innymi krajami europejskimi można aktualnie zaobserwować wzrost nieufności
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wobec naszych dawnych i obecnych sąsiadów. I zasadniczo także bardzo negatywne nastawienie do uchodźców.
Jak już wspominałam, w sumie to jesteśmy regionem,
który żyje wielokulturowością, ale skądinąd i my, jak
to ma też miejsce w innych częściach Polski, jesteśmy
dość jednolitym społeczeństwem. To oznacza, że mamy
swoje mniejszości, że charakteryzuje nas kilka cech
szczególnych w kontekście religii (w naszym regionie
żyją protestanci, greko-katolicy i prawosławni), a pomimo to gotowość do nawiązywania kontaktów z ludźmi
z innych kręgów kulturowych jest bardzo, bardzo niewielka i nieufność ta niestety ciągle rośnie. Im mniej jest
tych kontaktów, tym w chwili obecnej pojawia się więcej
uprzedzeń. I to jest takie zamknięto koło, w którym się
obecnie kręcimy i nie znajdujemy wyjścia. Oficjalna propaganda czy też działania massmediów prowadzą w sumie tylko do tego, że nastoje te stają się właściwie już
tylko bardziej negatywne.
NT: Zatem mam jeszcze jedno, ostatnie pytanie.
Wspominała Pani o 25 latach starań o demokrację
w społeczeństwie obywatelskim na Warmii i Mazurach oraz o kruchych strukturach... Jak można by
wzmocnić te struktury? Co byłoby potrzebne?
KK: Oczywiście kontakty. Ale może partnerstwa są tutaj jeszcze ważniejsze. Ważnym jest, by realizować projekty i by były one faktycznie wspólnie opracowywane

i wcielane w życie. Wydaje mi się, że można tego
dokonać tylko poprzez praktyczne spotkania, obojętnie
jakie. Zapewne nie brzmi to zbyt oryginalnie, ale ja nie
widzę żadnej innej drogi, by móc inaczej wzmacniać
kontakty międzyludzkie ponad granicami albo je
w ogóle inicjować. Faktycznie musi dochodzić do takich spotkań, w różnych kontekstach. Oczywiście
należy tutaj także zaangażować szkoły, organizacje
pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne albo
też sektor prywatny. Jak już mówiłam, z jednej strony
mamy do czynienia z otwartością, ale z drugiej inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów wcale nie
jest, ze względu na rosnącą nieufność, takie proste.
Trzeba wykazać się dużą siłą przebicia, by to zrobić.
Należy także wzmocnić kompetencje potencjalnych
partnerów po obu stronach granicy. Przy czym mówiąc
o granicy, to nie chcę mówić tylko o granicy polskorosyjskiej. Kontekst polsko-rosyjski jest bardzo, bardzo
ważny, ale oczywiście nie mniej ważny niż ten polskoniemiecki, polsko-litewski, itd. Ważnym zatem jest, by te
partnerstwa były możliwie różnorodne.
NT: Bardzo dziękuję.
Rozmowę przeprowadził Nikolaus Teichmüller.
Więcej informacji na stronie www.borussia.pl

Wywiad z Sergeyem Lapshinem
Sergey Lapshin działa w stowarzyszeniu „Genius Loci“, realizuje młodzieżowe projekty medialne i jest producentem
filmów dokumentalnych. Pochodzi z Syberii. Studiował na
kierunku komunikacja międzykulturowa i film dokumentalny na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
NT: Pana organizacja nosi nazwę „Genius Loci“. Czy zechciałby nam Pan coś
o niej opowiedzieć?
SL: Genius Loci pochodzi z łaciny i oznacza mistycznego ducha miejsca, którego nie można ani zobaczyć ani fizycznie odczuć, ale można go może
doświadczyć na płaszczyźnie uczuć, jako
coś, co nas łączy. W Rudzie Śląskiej, gdzie
działa nasze stowarzyszenie, jesteśmy

przekonani, że taki duch miejsca jest tam obecny, taki
który przyciąga ludzi, by nie wyjeżdżali i by częściej wracali do tego mia-sta po skończeniu studiów i by je lubili
i kochali. W ramach naszej dzielnicy Kochłowice próbujemy realizować inicjatywy, które zbliżą do siebie lokalne społeczności, które pozwolą odkryć pewne zagadnienia historyczne i pielęgnować naszą
górnośląską kulturę. Od 6-7 lat organizujemy międzynarodowe projekty na rzecz
wspierania aktywności obywatelskiej,
promowania edukacji pozaformalnej
i transgranicznej współpracy młodzieży.
NT: A czy w realizowanych przez
Państwa projektach obecne są też elementy partycypacyjne?
SL: Tak, można tutaj przytoczyć nasz
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międzynarodowy program „Sąsiedzi 3.0“. Chodzi w nim
o to, by dać młodym ludziom z Polski, Białorusi i Ukrainy możliwość spotkania się, opracowania własnych
pomysłów na realizację inicjatyw i wcielania ich u siebie
w domu w życie. My jako trenerzy i mentorzy dostarczamy im impulsów, przekazujemy im kompetencje,
takie jak zarządzenie projektami, praca w grupie, aktywizacja lokalnej społeczności, przyglądamy się kwestii
partycypacji lokalnej ludności i rozwojowi osobowości
u osób biorących udział w tych projektach. Zadajemy sobie przy tym pytanie: co młodzi ludzie chcieliby zmienić
w swoim otoczeniu, tak by żyło im się tam ciekawiej, wygodniej i fajniej? Naszym celem było włączenie w projekt
jeszcze innych ludzi, stworzenie zespołu, który potrafi ze
sobą współpracować i realizując swoje działania zwraca
uwagę na zdanie wszystkich swoich członków. Staramy się nie dopuszczać do realizacji projektów o stricte
informacyjnym charakterze, a wcielać w życie inicjatywy, które pomogą rozwiązać jakiś problem wspólnie
z lokalną okolicą i jej mieszkańcami.
NT: Czy przychodzi Panu na myśl jakiś przykładowy
problem tego typu lub jakieś życzenie młodzieży?
SL: Przykładem może być międzypokoleniowa praca
młodych ludzi. Na początku zbiera się i analizuje potrzeby lokalnej społeczności. Zatem np. seniorzy opowiadają,
co jest dla nich ważne, czego potrzebują, by móc aktywnie żyć w podeszłym wieku. I tak może powstać
jakaś koncepcja. Następnie odbywają się konsultacje,
opracowywany jest pomysł na projekt i szukane są zasoby. Można tutaj wymienić inicjatywę utworzenia klu-
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bu filmowego w klatce
schodowej
jednego
z bloków czy wspólne
założenie
publicznego ogródka w mieście.
Albo
zorganizowanie
akcji
porządkowych
w miejscach o znaczeniu
historycznym lub spaceru historycznego dla
mieszkańców sąsiednich
dzielnic.
NT: Czego życzyłby Pan sobie w kontekście pracy
Pana stowarzyszenia?
SL: Myślę, że wiele można zdziałać. Ogólnie potrzeba
tylko zaangażowanych ludzi, zasobów ludzkich i dużo
chęci. Życzę naszemu stowarzyszeniu, by udało nam
się zintensyfikować zmianę pokoleniową, stworzyć silniejsze kooperacje z innymi lokalnymi NGO`sami i ewentualnie móc wpływać na decyzje podejmowane przez
miejskich polityków.
NT: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadził Nikolaus Teichmüller.
Więcej informacji na stronie www.geniusloci.com.pl

Sprawozdania z projektów
Partycypacja młodzieży nad Odrą i Nysą tworzenie struktur transnarodowej partycypacji

W jakim stanie jest polsko-niemiecka partycypacja młodzieży nad Odrą i Nysą 25 lat po transformacji?
30 młodych ludzi w wieku około 15 lat z przygranicznego Gubina (Polska), Boleszkowic (Polska) i Forst (Niemcy) próbowało się tego dowiedzieć podczas trzech kil-

kudniowych spotkań wiosną 2016 roku.
W ramach inauguracji Odrzańsko-Nyskiej Rady Młodzieży
(ONRM) jej uczestniczki i uczestnicy otrzymali informacje na temat możliwości angażowania się młodzieży
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w
życie
publiczne
na
płaszczyźnie gmin. Udało się
wtedy zebrać liczne pomysły
– od organizowania demonstracji, przez zakładanie
stowarzyszeń, aż po udział
w wyborach. Jednakże już
na tym etapie zauważono
różnice pomiędzy oboma krajami sąsiedzkimi. Podczas gdy
w Niemczech w wyborach komunalnych oraz na poziomie krajów
związkowych można głosować
już po ukończeniu 16 roku życia,
w Polsce granica ta wynosi 18 lat. Kolejno jako najefektywniejszą formę
politycznego zaangażowania uznano przede wszystkim działalność partii politycznych.
I tak w ramach kolejnego kroku postanowiono założyć
polsko-niemieckie partie. W tym celu młodzież wybrała
chwytliwe nazwy, stworzyła przekonujące programy
wyborcze, opracowała kampanie wyborcze, odbyła
konferencje prasowe i na zakończenie przeprowadziła
tajne wybory. Wygrały dwie partie posiadające najbardziej transgraniczny program.
Planując kolejne spotkanie uzgodniono, by wtedy
w terenie sprawdzić, jakie faktycznie istnieją formy partycypacji dla młodzieży w regionie. W tym celu spotkaliśmy
się z Berndem Hoerem, referentem w mieście Forst odpowiedzialnym za politykę ds. młodzieży. Od niego
dowiedzieliśmy się, że młody burmistrz tego miasta jest
obecnie na etapie zakładania młodzieżowej rady miasta.
Jaką formę ona przybierze, to stanowi jeszcze przedmiot negocjacji prowadzonych obecnie przez grupę
młodych zaangażowanych mieszkańców Forst. Ich wyniki mają zostać zaprezentowane jesienią 2016 roku
na walnym zebraniu młodzieży. Kilka kroków dalej jest
już młodzież z Gubina i Guben. W obu tych miastach,
po jednej i drugiej stronie Nysy, działają młodzieżowe
rady miasta i mniej więcej od roku współpracują ze sobą
na płaszczyźnie transnarodowej,
organizując wspólne projekty, jak
np. konkurs talentów. Informacje
te pozyskaliśmy od pięciu młodych
ludzi z Polski i Niemiec, którzy aktywnie działają w wymienionych
gremiach. W małych grupach roboczych mogliśmy kolejno uzyskać

wskazówki dotyczące organizacji wydarzeń
i wymienić się doświadczeniami. Po powrocie do
Zamku Trebnitz uczestniczki i uczestnicy projektu włączyli nowo pozyskaną wiedzę w pomysł
fikcyjnego założenia europejskiego miastapaństwa nad Nysą. Państwo to miałoby sprostać
dwóm zadaniom: zagwarantować konkretną
formę partycypacji młodzieży
i zadbać o integrację większej liczby migrantów i uchodźców wojennych. Co ciekawe, gotowość
do przyjęcia i integracji nowych
współobywateli była ze wszystkich
stron bardzo wielka.
Trzecie spotkanie zostało w całości
poświęcone tematyce integracji europejskiej, gdyż bez niej także współpraca polsko-niemiecka nie byłaby możliwa w tak intensywnej formie.
Z okazji 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie udało się nam porozmawiać
z Marco Büchelem, przewodniczącym Komisji do Spraw
Europejskich w Brandenburskim Landtagu. W ramach
przygotowań do tej rozmowy młodzież zastanawiała
się nad tym, co pozytywnego i negatywnego dostrzega w UE. Następnie pracując w czterech grupach
wybrała tematy i przygotowała kampanie promocyjne
poświęcone swobodzie przemieszczania się, programom wsparcia, zmianom klimatycznym i równości
szans. I tak młodzi ludzie zaprojektowali swoje plakaty
i zaplanowali akcje o oddziaływaniu społecznym, a ich
przemyślenia jednocześnie stanowiły podstawę do rozmów z Marco Büchelem. Dyskusja ta dotyczyła jednak
także innych zasadniczych zagadnień, jak np. nastawienia do nacjonalizmu, ksenofobii i partycypacji. Młodzież
wypowiedziała się za zasadniczym uczestnictwem
młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji politycznych. Ci młodzi ludzie dorastali w Europie, w której
systematycznie zmniejsza się ilość granic i nie rozumieją
wielu obecnie prowadzonych dyskusji między danymi
rządami czy krajami. Życzyliby sobie więcej wspólnych
wydarzeń po obu stronach rzeki,
gdyż przyjaźń opiera się także na
wspólnych przeżyciach dnia codziennego. A o uroczystą oprawę
młodzież zadbała sama, ucząc się
i prezentując trzy aktualne piosenki z Polski, Niemiec i Europy.
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Teraz ONRD wkroczyła w okres letniej przerwy. Jednak
już na jesień zaplanowano kolejne dwa posiedzenia,
podczas których młodzież zajmie się przygotowaniem
polsko-niemieckiego parlamentu młodzieży i wcieli go
w życie. W tym celu skorzysta z zaproszenia Marco Büchela i uda się do Brandenburskiego Landtagu. Pracując
nad wybranymi tematami w różnych komisjach,
młodzież przygotuje konkretne rezolucje, omówi je na
plenum i przegłosuje. Wypracowane wyniki zostaną
kolejno poddane ewaluacji i przekazane decydentom
politycznym w obu krajach i w regionie przygranicznym
nad Odrą i Nysą.

Ewaluacja cząstkowa projektu przyniosła zachęcający
feedback: młodzież mówiła o pozytywnej zmianie nastawienia wobec polityki, partycypacji młodzieży i Europy. Wśród kolejnych wymienionych rezultatów znalazła
się otwartość, motywacja, zainteresowanie politykami
oraz stosunkami polsko-niemieckimi.
Tak właśnie możemy dalej działać!
Christopher Lucht
Więcej informacji na stronie www.oderjugendrat.eu

Zakończenie seminarium akademickiego 2015/16
W dniach od 27 do 29 maja 2016 roku
w Trebnitz odbyło się ostatnie
podsumowujące spotkanie w ramach
seminarium
kooperacyjnego pt. „Międzynarodowa praca
z młodzieżą i edukacja europejska“,
w które zaangażowane były Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytet
Hamburski.
Po pierwszym spotkaniu w listopadzie 2015 roku studentki
i studenci biorący udział w seminarium mieli możliwość
odbycia hospitacji podczas międzynarodowych spotkań
młodzieży i innych form pozaszkolnej edukacji obywatelskiej oraz sporządzenia pod kątem konkretnych
pytań badawczych analiz dokumentacyjnych odwiedzonych projektów.

Dzięki zdobytym doświadczeniom
majowe spotkanie okazało się
bardzo treściwe i skłaniające do
dyskusji. Około dwadzieścioro studentek i studentów przedstawiło
sobie wzajemnie wyniki swoich
prac seminaryjnych, dyskutowało
na temat kryteriów zachowania
jakości w międzynarodowej pracy
z młodzieżą i przy okazji cieszyło
się brandenburską wiosną.
Z
perspektywy
wszystkich
zaangażowanych
osób seminarium to okazało się wielkim sukcesem i zaoferowało studentkom i studentom dobrą
okazję do zebrania doświadczeń także spoza swoich
późniejszych obszarów pracy i nawiązania kontaktów
z innymi studentkami i studentami.
Po owocnie zakończonej pierwszej edycji seminarium
w kolejnym semestrze planowana jest jego kolejna
odsłona.

Do wypracowanych rezultatów pierwszego seminarium akademickiego należą następujące kryteria
zachowania jakości przy międzynarodowych spotkaniach młodzieży:
I. Komunikacja z partnerem kooperacyjnym:
• wczesne wyjaśnienie kwestii związanych z oczekiwaniami, szczególnie w kontekście wycieczek
i treści programu,
• zdefiniowanie wspólnych celów i ich
uwzględnianie podczas tworzenia koncepcji spotkania,

•

•

wczesne wyjaśnienie wspólnie z partnerem kooperacyjnym konkretnych pojęć: inne znaczenia
danych pojęć (Czym jest edukacja obywatelska?
Jak przyswajana jest historia? itp.),
wspólna refleksja po odbytym spotkaniu nad
lepszymi rozwiązaniami i zachowaniem trwałości
wypracowanych efektów.
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II. Kształtowanie programu:
• wypracowanie wspólnego produktu na
zakończenie spotkania także powinno zostać zaplanowane,
• elastyczność w planowaniu: najważniejszy jest proces a nie rygorystyczne przestrzeganie założonego
planu,
• dbanie o realistyczny plan czasowy,
• znaczenie zabaw integracyjnych i uwzględnienie
grupy docelowej (wiek, podział płci, itd.),
• zaplanowanie wspólnych działań i wystarczającej
ilości czasu wolnego,
• podział uczestniczek i uczestników na wielonarodowe zespoły.
III. Kwestie organizacyjne:
• wspólne zakwaterowanie,
• te same założenia (wielkość grupy, zespół
prowadzący, koszty, wyżywienie),
• spotkanie w miejscu nie będącym miejscem zamieszkania żadnej z grup wpływa pozytywnie na
dynamikę grupy,
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•

wczesne wyjaśnienie i zadbanie o sprawy techniczne i potrzebne materiały.

IV. Podczas spotkania:
• wymieszanie grupy (zagwarantowane w koncepcji),
• uwidocznienie i zapewnienie kompetencji
językowych i możliwości pośredniczenia,
• tłumacz(ka), wzgl. pośredniczka językowa/
pośrednik językowy, która/y będzie tłumaczyć
w grupie dla zapewnienia zrozumienia,
• zaangażowane/i i zmotywowane/i prowadzące/y
i teamerki/rzy,
• jasne, wspólnie ustanowione reguły,
• równe traktowanie wszystkich,
• zapewnienie bezpiecznej przestrzeni poprzez: dobrą komunikację ze strony zespołu
prowadzącego, udostępnienie i nazwanie przestrzeni do wycofania się, dołączenie do zasad
wspólnych ustaleń i uzgodnień,
• wyważony stopień sterowania procesu spotkania.

Terminy / Perspektywy
Save the date: Konferencja Translimes w dniu 7.11.2016 roku

W poniedziałek 7 listopada 2016 roku w Centrum
Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz odbędzie się konferencja Translimes. Jest ona skierowana do zainteresowanych szkół oraz nauczycielek i nauczycieli z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, chcących
przyjrzeć się pracy nad transnarodowym rozwojem
szkoł i związanym z nim metodom opracowywania
zajęć. Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy
będą mogli zapoznać się z wypróbowanymi w praktyce transnarodowymi jednostkami lekcyjnymi i formami
edukacji międzykulturowej, które można zastosować
w codziennej praktyce szkolnej.
Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. następujące
tematy:
- kształcenie językowe w regionach przygranicznych,
- zakon templariuszy w regionie przygranicznym,
- badanie i odkrywanie dziedzictwa kulturowego,
- Sonnenburg/Słońsk - prezentacja filmu i rozmowy ze

świadkami historii,
- międzykulturowa animacja językowa,
- metody edukacji międzykulturowej,
- edukacja zawodowa w regionie przygranicznym,
- badania przyrodnicze nad Odrą.
Poza tym podczas konferencji, w obecności premiera
Brandenburgii dr. Dietmara Woidke, zostaną zaprezentowane i nagrodzone transnarodowe koncepcje czterech polskich i niemieckich szkół.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem
rauch@schloss-trebnitz.de. Chętnie dopiszemy Państwa
także do naszej listy mailingowej. Zaproszenia wraz z programem będą rozsyłane we wrześniu 2016 roku.
Więcej informacji na stronie www.participation-transnational.eu
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Publikacje (po niemiecku)

Nikolaus Teichmüller
Trebnitz: Europäisches Zentrum für transnationale
Partizipation [Trebnitz: Europejskie Centrum na rzecz
Transnarodowej Partycypacji]

Nikolaus Teichmüller i Matthias Busch
Transnationale Schulentwicklung in europäischen
Grenzregionen [Transnarodowy rozwój szkół w europejskich regionach przygranicznych]

Matthias Busch
Landkreis Märkisch-Oderland und Landkreis
Gorzów (Powiat Gorzowski/PL)
„Grenzenlos mitmischen – die Deutsch-Polnische
Jugendagora
[Powiat Märkisch-Oderland i Powiat Gorzowski
„Uczestniczyć bez granic“ - Polsko-Niemiecka Agora
Młodzieży]

Wydane w „Europäische Erziehung“ [Wychowanie europejskie], półrocznik Europejskiego Związku Edukacji
i Nauki (Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft in der AEDE e.V.), temat „Międzykulturowe europejskie szkoły“ (czerwiec 2016)

Wydane w formie podręcznika „Mehr Europa“ [Więcej
Europy] w projektach partycypacyjnych, Europejskie
impulsy dla młodzieżowej kultury partycypacyjnej
w Niemczech 2010-2014 (styczeń 2016)

Link do poglądu i pobrania

Wydawca: Jugend für Europa
Link do poglądu i pobrania

Wydawca: Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft in der AEDE e.V.
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Dofinansowanie

W skład Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji wchodzą następujący partnerzy

Zespół Szkół Boleszkowice
Europaschule Forst (Szkoła Europejska w Forst)
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