22. – 24.11.2021

ONLINE

українсько-польсько-німецькі воркшопи
для організаторок та організаторів
тристоронніх молодіжних обмінів.

Реактивація партнерств:

інструменти та практики молодіжних обмінів
Організатор

Партнер проекту

Підтримка

ONLINE

TRIYOU Online: українсько-польсько-німецькі воркшопи для організаторок та організаторів
тристоронніх молодіжних обмінів.
Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво (ПНМС) у співпраці з Іншою Освітою, proto produkciia, та
за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, запрошує учасниць та
учасників з досвідом міжнародної роботи з молоддю з Німеччини, Польщі та України взяти участь у воркшопах
на тему “Реактивація партнерств: інструменти та практики молодіжних обмінів”. Подія відбуватиметься
онлайн з 22 по 24 листопада 2021 року.
DINA.international - це безкоштовна та безпечна в контексті безпеки даних інтернет-платформа, що пропонує
організаційні та комунікаційні інструменти для проєктів тристоронніх молодіжних обмінів. Окрім звичних для
TriYou функцій, платформа пропонує іноваційні інструменти для організації онлайн-зустрічей, чат та сховище
для зберігання та спільного редагування документів. Платформа є майданчиком для створення та просування
міжнародних молодіжних обмінів (https://dpjw.dina.international)
Головною метою цьогорічного воркшопу є кваліфікування організаторок та організаторів молоджіних обмінів
в тому, аби координовані ними молодіжні зустрічі в онлайн, офлайн та гібридному форматах були більш
залучницькими. Для цього ми будемо досліджувати партисипативні практики та інструменти, які можуть бути
включені в тристоронні молодіжні обміни.
Програма воркшопу буде інтерактивною та збалансованою з пріоритетом на практичні завдання. Програма
також включає теорію, експертну підтримку та мережування з іншими учасниками.
ОСНОВНІ ТЕМИ:
→
→
→
→
→

Аналіз партисипативних можливостей та інструментів
Найкращі практики та методи онлайн та офлайн партисипації
Інтеграція партисипативних форматів у проєкти міжнародних молодіжних обмінів
Можливості та проблеми, пов’язані з реалізацією тристоронніх молодіжних партисипативних проєктів
Робота над партнерствами та тристоронніми проєктами

МОВИ: українська, польська, німецька. Ми надаємо синхронний переклад на всі три мови.
ФОРМАТ: онлайн 22-24.11.2021, з 9:30 до 13:00 (3,5 години щоденної роботи з перервами). Ми очікуємо
вашої участі у всій програмі, натомість ми пропонуємо цікавий та ефективний простір для навчання та обміну.
Перевага надаватиметься заявкам від партнерств (коли у воркшопах зголошується брати участь мінімум одна
особи від кожної з трьох організацій-партнерів).
УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА. ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ АГЕНЦІЯ PROTO PRODUKCIIA.
Ми чекаємо на ваші заявки до 14 листопада за цим посиланням:
https://wiki.dpjw.org/webform7/de/node/283
КОНТАКТНА ОСОБА:
Багрій Орест
Proto produkciia
e-mail: bahrii@proto-produkciia.com

ONLINE

Insha Osvita - це громадська організація та фахова спільнота, яка розробляє навчальні формати, захоплюється
культурою та мистецтвом як формою колективного навчання, а також створюєментальні та фізичні освіти. Інша
Освіта - це дев’ять освітніх довгострокових програм регіонального, національного та міжнародного рівня для
близько 600 учасниць та учасників року; два соціальні підприємства; чотири фізичних освітні простори; 11
методологічних публікацій в полі неформальної освіти.

Агенція “proto produkciia” спеціалізується на втіленні сміливих мистецьких та освітніх ідей. Обирає працювати
над продукцією незалежного мистецтва та неочевидних навчальних форматів. Прагне масштабування та
експорту українського культурного й освітнього продукту за кордон. Розробляє нове та задає тренди спільно
з талановитими едукаторами та незалежними митцями. Цінує спільну гру в довгу та рухається крізь кордони
між країнами та онлайном/офлайном. Працює за різними фінансовими моделями - від самоокупності та
корпоративних замовлень до грантів та краудфандингу. Агенцію було засновано в 2017 році під назвою ІНШІ. В
2021 році агенція знайшла нову назву та з того часу працює як proto produkciia.

Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво (ПНМС) дає можливість проводити зустрічі та налагоджувати
співпрацю між молодими поляками та німцями, співфінансує та підтримує польсько-німецькі та тристоронні
проекти. Близько 30 років ПНМС будує добросусідські відносини. З початку своєї діяльності ПНМС
співфінансувала вже понад 80 000 проектів, в яких взяли участь понад 3 млн. молодих людей. Щорічно ПНМС
надає дотації для майже 3 000 програм. У них беруть участь близько 100 000 молодих поляків і німців. Найбільше
тристоронніх проектів реалізується з Україною.
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