DE-PL-UA Spotkanie młodzieży
“Rowerem przez Europę: Europa i prawa człowieka“, 15.09. – 25.09.2018 Drezno, Niemcy

15.09
sobota

16.09
niedziela

17.09
poniedziałek

18.09
wtorek

19.09
środa
Wycieczka
rowerowa

20.09
czwartek
Wycieczka
rowerowa

21.09
piątek

22.09
sobota

23.09
niedziela

24.09
poniedziałek

25.09
wtorek

Aktywności na Energizer
świeżym
powietrzu
Gra
symulacyjna do
Spacer po
tematu: „prawa
mieście
człowieka“

Animacje
językowe

Wizyta w
NGO
„Amnesty
international
group Dresden“

Ocena projektu:
 Grupy
narodowe
 Cała grupa
 Pomysły na
następne
projekty
 Wymiana
kontaktami

Powrót do
Drezna

Flashmob
w centrum
Drezna

Nasze prawanasza
przyszłość:
dyskusja z
całą grupą

Odjazd wszystkich
uczestników

Wieczór
relaksacyjny
„Mandala“

Końcowa
impreza

Görlitz

śniadanie
8.00-9.00

Program
przedpołudniowy

9.00-13.00

Przyjazd
uczestników
z PL i
Ukrainy

Zapoznawane się
z innymi
uczestnikami,
aktywności
związane z
budową zespołu
Nasze cele i
oczekiwania

Aniamcje
językowe
Workshop:
Europejskie
wartości i
świadomość
różnorodności

Wizyta w
dreżnieńskim
ratuszu i
rozmowa z
przedstawicielk
ą działu spraw
europejskich i
międzynarodow
ych

Tag I: Podróż
do Bautzen

Podróż do
Görlitz

Workshop:
I. Prawa
człowieka.
Wprowadzenie

Dalsza podróż Dalsza
do Bautzen
podróż do
Görlitz

Miejsce odjazdu: Königsbrück

Workshop:
Mniejszości i
ich prawa (na
przykładzie
biorących
udział państw)

obiad
13.00-14.00

przerwa

14.00-15.00
Program
popołudniowy

15.00-19.00

Przyjazd
uczestników
z PL i DE

Wprowadzenie w Quiz o Europie
temat projektu:
(interaktywny)
Europa i prawa
czlowieka
Gra
symulacyjna:
Oprowadzanie po „One step
mieście
foroward”

II. Łamanie
praw człowieka
(na przykładzie
państw
biorących udział
w projekcie)

Flashmob
przygotowanie

kolacja 19.00 Kolacja
-20.00

18.00– 19.00

Program
wieczorny
20.00-21.00

19.00-20.00
Wprowadzeni
e do projektu:
przedstawieni
e tematu i
teamu

Czas wolny

Kolacja
18.00– 19.00
Gry integracyjne
Wyjaśnienie
zasad gry:
„Secret friend”
Miły wieczór

Integracja
grupy

Workshop:
Jak możemy
bronić swoich
praw?

Wielokulturo
wy wieczór

„Via Regia”
Przygotowania
do wycieczki

Czas wolny,
ewentualnie
spacer po
mieście

Ewaluacja w
grupach
narodowych
Grillowanie

„Moja droga
do Niemiec“rozmowa z
uchodźcą

Czas wolny

Zmiany w planie są możliwe! W przypadku pytań, piszcie do Pauli.
Życzymy Wam wspaniałego i niezapomnianego ptojektu w Dreźnie!
Wasz team:)

