
Haus am Maiberg
Akademie für politische und
soziale Bildung der Diözese Mainz
Ernst-Ludwig-Straße 19
D-64646 Heppenheim
Tel.: 06252 9306-0
Fax: 06252 9306-17
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de

18. Niemiecko-Polskie
Forum Mlodziezowe

Dac impuls.
Spotkania
polsko-niemieckie

9. i 10. marca 2011
w Haus am Maiberg,
Heppenheim/Bergstraße

Opis dojscia/dojazdu do Haus am Maiberg/Opis dojscia/dojazdu do Haus am Maiberg/Opis dojscia/dojazdu do Haus am Maiberg/Opis dojscia/dojazdu do Haus am Maiberg/Opis dojscia/dojazdu do Haus am Maiberg/
Heppenheim.Heppenheim.Heppenheim.Heppenheim.Heppenheim.

W przypadku przyjazdu pociagiem:W przypadku przyjazdu pociagiem:W przypadku przyjazdu pociagiem:W przypadku przyjazdu pociagiem:W przypadku przyjazdu pociagiem:
· Pociagi jezdza regularnie z Mannheim, Franfurtu,

Mainz, Darmstadt, Heidelbergu
· Z budynku dworca (Heppenheim Bergstraße) na prawo

przez wiadukt przejsc przez ulice (Walther-Rathenau-
Straße)

· Caly czas isc wzdluz wyzej wymienionej ulicy, az dojda
Panstwo do glównej ulicy (Ludwigstraße) – przejsc
przez nia i nadal podazac caly czas prosto do góry
(wzdluz Gräffstraße)

· W pewnym momencie (obok Martin-Buber Schule po
prawej stronie) nastepuje przedluzenie tej ulicy
(zamienia sie ona w ulice brukowana) – isc nadal
wzdluz do góry

· Po ok. 25 metrach nalezy skrecic na prawo (Ernst-
Ludwig-Straße) i isc caly czas prosto

· Po ok. 3 minutach po prawej stronie powinien wylonic
sie budynek Haus am Maiberg

W przypadku przyjazdu samochodem:W przypadku przyjazdu samochodem:W przypadku przyjazdu samochodem:W przypadku przyjazdu samochodem:W przypadku przyjazdu samochodem:
· Na A5 (Franfurt-Karlsruhe) zjechac na Heppenheim i

jechac caly czas prosto w kierunku Heppenheim
· Na glównym skrzyzowaniu z lampami zboczyc na prawo

na B3 (kierunek Heidelberg)
· Nastepnie zjechac na Gräffstraße (trzecia ulica na

lewo, juz w Heppenheim) i jechac nia caly czas wzd³ul
· W pewnym momencie (obok Martin-Buber Schule po

prawej stronie) nastepuje przedluzenie tej ulicy
(zamienia sie ona w ulice brukowana) – jechac nadal
wzdluz do góry

· Po ok. 25 metrach nalezy skrecic na prawo (Ernst-
Ludwig-Straße) i jechac caly czas prosto

· Po prawej stronie powinien wyloniæ sie budynek Haus
am Maiberg

Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:
* Haus am Maiberg (www.haus-am-maiberg.de)
* Polsko-Niemiecka Wspolpraca Mlodziezy
(www.pnwm.org)
* Hessischer Jugendring (www.hessischer-jugendring.de)
* Regierungspräsidium Kassel

Koordyntor spotkania:Koordyntor spotkania:Koordyntor spotkania:Koordyntor spotkania:Koordyntor spotkania:
Stephan Schwieren
Referent für Internationale Jugendarbeit
Tel.: 06252 9306-30
E-Mail: s.schwieren@haus-am-maiberg.de

Uczestn icy :Uczestn icy :Uczestn icy :Uczestn icy :Uczestn icy :
Partnerzy i zainteresowani:
* szkoly
* jednostki ksztalcenia pozaszkolnego mlodziezy
i doroslych
* regiony i miasta partnerskie

Koszty udzialu:Koszty udzialu:Koszty udzialu:Koszty udzialu:Koszty udzialu:
* 40,00 EUR (wlacznie z noclegiem i wyzywieniem)
+ 10,00 EUR za pokoj jednoosobowy
* Bez noclegu - 20, 00 EUR

Zwrot kosztow podrozyZwrot kosztow podrozyZwrot kosztow podrozyZwrot kosztow podrozyZwrot kosztow podrozy
Polscy uczestnicy moga otrzymac dofinansowanie
do kosztow podrozy (www.pnwm.org).
(np.: za lot Warszawa-Frankfurt/M. 315 zl)

T lumacznieT lumacznieT lumacznieT lumacznieT lumacznie
W razie potrzeby spotkanie moze byc tlumaczone
na jezyk polski. Prosze zaznaczyc w
zgloszeniu, jesli odczuwaja Panstwo taka potrzebe.

ZgloszeniaZgloszeniaZgloszeniaZgloszeniaZgloszenia
Przez E-Mail: s.notter@haus-am-maiberg.de
lub Fax: 0049 (0)6252 9306-17
Termin zgloszen: 21. lutego 2011
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www.haus-am-maiberg.de

18. Niemiecko-Polskie Forum Mlodziezowe18. Niemiecko-Polskie Forum Mlodziezowe18. Niemiecko-Polskie Forum Mlodziezowe18. Niemiecko-Polskie Forum Mlodziezowe18. Niemiecko-Polskie Forum Mlodziezowe

Dac impulsDac impulsDac impulsDac impulsDac impuls
Spotkania polsko-niemieckieSpotkania polsko-niemieckieSpotkania polsko-niemieckieSpotkania polsko-niemieckieSpotkania polsko-niemieckie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyka
polsko-niemieckiej pracy z mlodzieza na 18.
Niemiecko-Polskie Forum Mlodziezowe, które
odbedzie sie w dniach 9. i 10. marca 2011 w Haus am
Maiberg w Heppenheim/Bergstraße.
Zaproszeni sa specjalisci – praktycy polscy i niemieccy,
partnerzy projektowi oraz wszyscy zajmujacy sie praca
z mlodzieza (stowarzyszenia, szkoly, miasta, organiacje
pozarzadowe, organizacje dzialajace w obszarze
edukacji pozaszkolnej),  ale takze osoby, które dopiero
wkraczaja w swiat spotkan polsko-niemieckich.
Forum ma sluzyc przede wszystkim jako platforma
umozliwiajaca podzielenie siê przykladami „dobrych
praktyk”, nawiazanie i podtrzymanie kontaktów,  ale
takze odkrycie nowych perspektyw dla kooperacji i
pracy z mlodzieza z Polski i Niemiec.
Mamy szczera nadzieje, ze dzieki zróznicowanemu
programowi oraz koorelacji wykladów, dyskusji i
warsztatów rozbudzimy w Panstwu impuls do nowych
dzialan na polu wspólpracy polsko-niemieckiej.

Cieszymy sie niezmiernie na Panstwa przybycie!

Thomas Bartosch (Regierungspräsidium Kassel)
Thomas Hetzer (Deutsch-Polnisches Jugendwerk)
Stephan Schwieren (Haus am Maiberg)
Dr. Manfred Wittmeier (Hessischer Jugendring)

Program:Program:Program:Program:Program:

SrSrSrSrSroda, 9. maroda, 9. maroda, 9. maroda, 9. maroda, 9. marca 20ca 20ca 20ca 20ca 201111111111

Prosimy o przybycie do godziny 10.30

10.30 Kawa powitalna

11.00 Oficjalne rozpoczecie spotkania i krótkie
wprowadzenie do tematu forum

11.30 Polityka? Wirtualny swiat? ̄ Zycie
                  rodzinne? Co porusza mlodziez?
                  (podsumowanie badan nad mlodzieza i
                  odniesienie ich do tematu spotkania)

Prelegenci: Benno Hafeneger –
Uniwersytet Marburg, Andrzej Kaluza –
Deutsches Polen-Institut Darmtadt
Moderator: Benedikt Widmaier – Haus am Mai
berg Heppenheim

13.00 Obiad

14.30 Praca w grupach – faza I
Warsztat A: „Spotkaniowe” Know-How, czyli jakie
istotne elementy powinny byæ brane pod uwage
przy organizacji polsko-niemieckich spotkan
mlodziezy?
Prowadzacy: Thomas Hetzer – PNWM Potsdam,
Thomas Bartosch – Regierungspräsidium Kassel
Warsztat B: Róznorodnoœæ jako perspektywa dla
edukacji miedzykulturowej. Metodyka pracy
podczas spotkan z mlodzieza z róznych krajów.
Prowadzacy: Eric Wrasse – EJB Weimar

Przerwa kawowa - miedzy  wartsztatami – ok. godz. 16.15.

18.30 Kolacja

19.30 100 lat z Czeslawem Miloszem: Przyblizenie
postaci pisarza – czytanie dziel autora przez
Arthura Beckera

CzwCzwCzwCzwCzwararararartttttekekekekek, 1, 1, 1, 1, 10. mar0. mar0. mar0. mar0. marca 20ca 20ca 20ca 20ca 201111111111

8.15 Sniadanie

9.00 Praca w grupach – faza II
Warsztat C: Wspólne wspomnienia, czyli cele i
pomysly pracy w miejscach pamieci
Prowadzacy: Marcin Kryzsyton – Miejsce
Pamieci Zabikowo/Polska, Ramona Dehoff –
Miejsce Pamieci Osthofen
Moderator: Manfred Wittmeier –
Hessischer Jugendring Hesja
Warsztat D: Jezyk jako lacznik. Metody animacji
jezykowej wykorzystywane w trakcie spotkan z
mlodzieza
Prowadzaca: Urszula Malec – Polska

Przerwa kawowa - miedzy wartsztatami

12.30 Obiad

14.00 1991-2011 - Od „Ukladu o Przyjazni” do
pierwszej polskiej Prezydencji w Radzie UE -
obustronne relacje w kontekscie pracy z
mlodzieza z obu krajów
Prowadzacy: Dietmar Niethan –
Przewodniczacy Federalnego Zwiazku
Towarzystw Niemiecko-Polskich, Berlin
Moderator: Manfred Wittmeier –
Hessischer Jugendring Wiesbaden

15.30 Ewaluacja spotkania i dyskusja na temat
perspektyw wspólpracy polsko-niemieckiej w
2012 roku

16.00 Kawa pozegnalna


