
Najważniejsze informacje:

Kiedy?: 01.04.2011 (16.30) -03.04.2011 (15.30) 

Gdzie?: Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Freienwalder Allee 8-10, 16356, Werneuchen/ 
Werftpfuhl (www.kurt-loewenstein.de)

Koszty: 15,00 Euro (nocleg, wyżywienie, szkolenie) 
należy zapłacić gotówką na miejscu. 

Informacje i zgloszenia: Stefan Neumann, 
Tel: +49 176 963 880 93, Telefax: 033398-8999-13,
E-Mail: s.neumann@kurt-loewenstein.de

Formularz zgłoszeniowy:

Imię, Nazwisko

Ulica, Numer domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Data urodzenia

E-Mail

Niniejszym zgłaszam wiążąco moje uczestnictwo w 
szkoleniu dla multiplikatorów „PEDAGOGIKA PRZEŻYĆ 
W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY” 
(1.4-3.4.2011).

Data, Podpis

Projekt wspierany jest przez
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Ośrodek edukacji pozaszkolnej im. 
Kurta Löwensteina 

Organizujemy seminaria pozaszkolnego politycznego 
kształcenia dla uczniów z Berlina i Brandenburgii, ale 
też dla międzynarodowej młodzieży z całej Europy. 
Oorganizujemy także szkolenia dla multiplikatorów i 
trenerów edukacji młodzieży. 
Poza tym oferujemy wiele form spędzania wolnego 
czasu jak piłka nożna, siatkówka i koszykówka. Można 
również grać w tenisa stołowego, bilard i piłkarzyki jak 
i zorganizowac dyskoteke lub karaoke. 

Dojazd:
Nasz ośrodek położony jest w Werftpfuhl, na 
pólnocny-wschód od Berlina, na skraju rezerwatu 
przyrody Gamengrund. Z dworca Berlin-Lichtenberg 
jadą Państwo pociągiem regionalnym nr OE 25 do 
Werneuchen. W Werneuchen przesiadają się Państwo 
do autobusu nr 887 (lub nr 908) w kierunku Bad 
Freienwalde lub Tiefensee. Podróż z dworca Berlin-
Lichtenberg do naszego ośrodka trwa około 40 minut. 
Dla naszego szkolenia polecamy nastepujące 
połaczenie: Ppociąg z dworca Berlin-Lichtenberg o 
15.27 do Werneuchen i stąd autobusem 887 o 16.00 
do Werftpfuhl (przystanek „Werftpfuhl, Dorf/B 
158”).
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Pedagogika przeżyć
w międzynarodowej wymianie 

młodzieży
01.- 03.04.2011

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z 
młodzieżą, multiplikatorów, pedagogów, pracowników 
ośrodków edukacyjnych i organizacji, które postawiły 
pierwsze kroki w międzynarodowej, szczególnie 
polsko-niemieckiej, pracy z młodzieżą oraz mają 
doświadczenia w pracy z grupami. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania 
się z róznymi metodami z obszaru pedagogiki przeżyć, 
które w przyszłości będą mogli wykorzystać w swojej 
pracy z międzynardowymi grupami młodzieżowymi. 
Szczególny nacisk położony będzie na pracę z niskim 
parkiem linowym.

Wskazówka: Wszyscy uczestnicy powinni zaopatrzyć 
się w wygodne i nieprzemakalne ubranie. 

Język szkolenia: niemiecki z tłumaczeniem na język 
polski, angielski

Program:

Piątek

Do 16.00: przyjazd uczestników, zakwaterowanie

16.30 - 18.30: runda zapoznawcza i sprawy 
organizacyjne, praca pedagogiczna w ośrodku edukacji 
pozaszkolnej im. Kurta Loewensteina

19.30 - 21.00: wstęp do pedagogiki przeżyć

Sobota

9.00 - 12.30: zajęcia w niskim parku linowym 

14.15 - 18.30: niski park linowy na 
międzynarodowych wymianach

19.30 - 21.00: wymiana doświadczeń i metod, dalsze 
zapoznawanie się uczestników 

Niedziela

9.30 - 11.15: wymagania i ograniczenia pedagogiki 
przeżyć, pedagogika przeżyć na miedzynarodowych 
wymianach – podsumowanie 

13.30 - 15.00: ewaluacja

15.49: odjazd autobusem do Werneuchen

Ref  erenten:   

Daniel Dammeier, dyplomowany pedagog socjalny, 
pracuje od ponad 10 lat jako trener pedagogiki 
przezyc. Zbudowal (miedzy innymi w Indiach) wiele
parków linowych, Ksztalcil trenerow i prowadzil wiele 
miedznarodowych grup.

Rudi Emminger, dyplomowana pedagog socjalna, 
trenerka i moderatorka. Ukonczyla gender-studies. 
Od wielu lat pracuje z róznymi grupami stosując 
metody pedagogiki przezyć. W pracy dla róznych 
organizacji zorientowana jest na potrzebe 
uczestników.
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