Interkulturowość widzieć inaczej
międzynarodowe warsztaty: wstęp do tematu >>interkulturowy film krótkometrażowy<<
Oerlinghausen - 17.-23. 09. 2018
Po raz ósmy zapraszamy młodych dorosłych z Niemiec i Polski na interkulturowe
warsztaty. Przez tydzień czasu, pod jednym dachem w interdyscyplinarnych i
interkulturowych zespołach, oferujemy możliwość zastanowienia się i badania
wszechobecnej różnorodności za pomocą tworzenia filmów krótkometrażowych oraz
nauczenia się konstruktywnego i elastycznego obchodzenia się z nią na co dzień, na
studiach i w miejscu pracy.
Pracujemy z nastawieniem na interaktywność, działanie i uczestników. Osiągamy to
poprzez luźną, aczkolwiek zmotywowaną atmosferę warsztatów oraz poprzez szerokie
instrumentarium dydaktyczne, zawierające pracę zespołową, pracę projektową,
symulacje, moderowane dyskusje, case study, konsultacje eksperckie oraz input
teoretyczny.
Cele i korzyści:
- nasze warsztaty uwrażliwiają na różnorodność i jej potencjały w życiu
codziennym.
- nauczą się Państwo podstaw tworzenia filmów krótkometrażowych w praktyce.
- mają Państwo możliwość sprawdzenia własnych kompetencji interkulturowych
oraz zdobycia nowych doświadczeń.
- nauczą się Państwo metod i narzędzi w ramach interkulturowej pracy
zespołowej.
- poćwiczą Państwo interkulturowe kompetencje w praktyce.
- będą Państwo mieli przestrzeń i czas na wymianę doświadczeń oraz networking.
- będą Państwo wypoczywać i miło spędzać czas w naszym domu w sercu
teutoburskiego lasu.
- po zakończeniu warsztatu otrzymają Państwo certyfikat udziału w warsztatach.
Warunki uczestnictwa:
Zapraszamy zainteresowanych mulitplikatorów, studentów i młodych badaczy różnych
dziedzin
Ograniczenie wiekowe: do ukończenia 26. roku życia!
Koszt: 40 Euro (!)
Nasza oferta jest skierowana do młodych dorosłych do ukończenia 26. roku życia z
miejscem zamieszkania w Niemczech lub Polsce, którzy są zainteresowani
międzynarodową wymianą i intensywną pracą w grupie. Dalsze koszty uczestników
pokrywają Rotary International Distrikt 1900, Rotary Club Lübbecke/Westf. oraz
polsko-niemiecka współpraca młodzieży.
Miejsce spotkania: Villa Welschen, Am Lehmstich 15, Oerlinghausen
(www.villawelschen.de)
Osoba kontaktowa: Marta Lange (marta.lange@europe.com)

Za pięciodniowy program z noclegiem i wyżywieniem płacą Państwo 40 Euro.
Rejestracja za pomocą formularza do dn. 26.08.2018 pod adresem:
https://goo.gl/JXKAtX
Organizator:
Institut für Migrations- u. Aussiedlerfragen (HVHSSt.Hedwigs-Haus e.V.) Hermannstr.
86, 33813 Oerlinghausen www.st-hedwigshaus.de
Tel.: 05202/9165-0 Fax: 05202/6654
Ryla Seminar dystryktu 1900 Rotary International pod odpowiedzialnością Rotary Club
Lübbecke we współpracy z Rotary Club Kraków Wanda oraz dodatkowym
międzynarodowym udziałem
Dla Rotary Club Lübbecke to wydarzenie, razem z dystryktem 1900, jest 43.
warsztatem dla młodzieży.
Program
poniedziałek /17.09.18
- przyjazd
- 18.00 kolacja i krótkie powitanie
- 19.00 spotkanie z przedstawicielami Rotary
- wolny wieczór
wtorek /18.09.18
- przedpołudnie: wstęp organizacyjny; zapoznanie, oczekiwania, wprowadzenie do
programu - tworzenie grupy - praca zespołowa - ćwiczenia na obserwację:
uprzedzenia, postrzeganie i mechanizmy generalizacji (postrzeganie siebie i
innych) - transfer na społeczne uprzedzenia i (interkulturową) komunikację
- popołudnie: input: o interkulturowości - „kultura jest komunikacją, komunikacja
jest kulturą” - teoretyczne modele komunikacji i wymiary kultury; ćwiczenia
grupowe
- wieczór: festiwal filmu krótkometrażowego - inspiracja i przykłady
interkulturowych filmów krótkometrażowych
środa /19.09.18
- przedpołudnie: narzędziownia filmowa - input: opowiadanie historii, rozwijanie
pomysłów, pisanie scenariusza, wstęp do pracy z kamerą
- popołudnie: filmowanie w drodze - spacer po mieście - Oerlinghausen jako
interkulturowy plan zdjęciowy - nagranie animatiku
- wieczór: ewaluacja spostrzeżeń i surowego materiału zebranego w mieście
czwartek /20.09.18
- przedpołudnie: narzędziownia filmowa - input: „montaż 434“ - techniczne
aspekty postprodukcji - działanie: montaż materiału filmowego z miasta
- popołudnie: ewaluacja powstałych animatików
- 17.30 wyjazd autokarem do Gasthaus Rose w Espelkamp
- 19.00 wykład, referent: biskup Damian, głowa wszystkich Koptów w Niemczech

-

dyskusja
20.00 kolacja i miłe zakończenie dnia
22.00 powrót do Oerlinghausen

piątek /21.09.18
- przedpołudnie: praca projektowa: podział grup, teoretyczne przygotowanie
projektu - pomysł, storyboard, treatment, scenariusz - ewaluacja pomysłów
- popołudnie: przełożenie na działanie: praca projektowa: nakręcenie powstałych
scenariuszy
- wieczór: postprodukcja: montaż materiału filmowego
sobota /22.09.18
- przedpołudnie: prezentacja i ewaluacja pracy projektowej: wnioski: wyzwania i
szanse, możliwość spojrzenia na interkulturowość inaczej.
- popołudnie: na koniec: co zabierzemy ze sobą? Ewaluacja i ocena spotkania
- wieczór pożegnalny i wyjazd
niedziela /23.09.18/dzień wyjazdu
- 8.00 śniadanie
- pożegnanie i wyjazd
posiłki:
08.00: śniadanie
12.00: obiad
14.30: przerwa kawowa
18.00: kolacja

