
„SPOTKANIA
POLAKÓW I NIEMCÓW.
STAWIANIE CZOŁA
WYZWANIOM DEMOKRACJI -
TYM, KTÓRE SĄ PODOBNE, 
I TYM, KTÓRE SĄ ODMIENNE"

Cztery czterogodzinne sesje w dniach:
25.01.21, 1.02.21, 8.02.21, 15.02.21; 
godz. 12:00-16:00

Polsko-niemieckie warsztaty online 
z wykorzystaniem metody Betzavta

PROWADZĄCA:
DR UKI MAROSHEK-KLARMAN



Język
Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim z tłumaczeniem na język
polski i język niemiecki.

Dla kogo?
Szkolenie kierowane jest do osób zaangażowanych w relacje polsko-niemieckie,
w pracę z młodzieżą polsko-niemiecką, osób zainteresowanych procesami
demokratycznymi zachodzącymi w obu krajach, pragnących doświadczyć
metody Betzavta w międzynarodowym środowisku i rozszerzyć swoje własne
rozumienie demokracji. 

Koszt: 100 zł dla uczestników z Polski

Zgłoszenia: do 28.12 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

T E M A T Y  P O R U S Z A N E  P O D C Z A S  S E M I N A R I U M

Część pierwsza
Kwestie demokratyczne wspólne dla obu grup
1. Różne modele demokracji - który z nich nam odpowiada?
2. Jak powinien być skonstruowany system prawny - znaczenie podziału władzy
3. Wolność słowa, podżeganie i mowa nienawiści 
4. Kwestie związane z równością płci

Część druga
Jak radzić sobie z konfliktami w grupie
1. Obywatele, mieszkańcy, uchodźcy i imigranci
2. Kwestie środowiskowe i sposoby ich rozwiązywania
3. Jak skonfrontować się z przeszłością?
4. Wnioski do pracy nad wspólną przyszłością, która jest korzystna dla obu
krajów

https://forms.gle/abtP8hjjKEiEdtW37
https://forms.gle/abtP8hjjKEiEdtW37
https://forms.gle/abtP8hjjKEiEdtW37


To innowacyjne seminarium zgłębia podstawowe pojęcia demokracji

wspólne dla Polaków i Niemców, a następnie odnosi się do zagadnień,

które są odmienne w obu społeczeństwach oraz rozważa, jak się do nich

odnieść. Dyskusje na temat demokracji z uczestnikami pochodzącymi z

różnych krajów inspirują do ciekawych rozważań, wokół których pojawiają

się konflikty i napięcia. Prowadząc seminarium metodą Betzavta

postrzegamy tego rodzaju konflikty jako okazję do krytycznej refleksji i

nauki: zajęcia się podstawowymi zasadami demokracji, zbadania

potrzebnych zmian i zastanowienia się, jak możemy zmienić naszą

rzeczywistość.

Seminarium będzie prowadzone w ramach interaktywnych warsztatów

online (na platformie zoom). Uczestnicy będą mieli okazję doświadczalnie

przyjrzeć się swojemu stanowisku w sprawie równości i różnicy. 

Seminarium zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w wirtualnej sali

lekcyjnej można było cieszyć się ożywionymi dyskusjami, przeżywaniem

emocji związanych z procesem uczenia się grupowego oraz dużą dozą

energii.

Po ukończeniu seminarium uczestnicy i uczestniczki otrzymają certyfikat.

Certyfikat ten pozwoli absolwentom wcześniejszych szkoleń z metody

"Betzavta" na prowadzenie tego typu dwunarodowego seminarium dla

innych grup. Dla tych, którzy dopiero zaczynają poznawać metodę Betzavta,

kurs ten będzie stanowił okno do tematu i poznawania procesu oraz

pozwoli na dołączenie do naszych przyszłych kursów grupowych.
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