Programos projektas

Jaunimo iniciatyvų ir jaunimo organizacijų savivalda/Savivaldos principu
veikiančios jaunimo erdvės
Programą parengė: LAG (Žemės darbo grupė) Jaunimo koordinavimas,
Berlyno-Brandenburgo Kaimo vietovių jaunimo sąjunga
Ostpringnitz Ruppin Jaunimo reikalų skyrius
Švietimo, jaunimo ir sporto ministerija

Specialistų iš Brandenburgo ir Lietuvos pasikeitimas patirtimi
2018 balandžio 23 – 27 d. Brandenburge
Apgyvendinimas:
Boltenmühle
Im Wald 1
16818 Gühlen-Glienicke
Telefonas: 033929/70500
www.boltenmuehle.de

Pirmadienis,
23.04.2018

Svečių iš Lietuvos atvykimas į Tėgelio oro uostą Berlyne,
vykimas į apgyvendinimo vietą
Vakarienė
Susipažinimas
Programos pristatymas

Antradienis,
24.04.2018

Ekskursija į Fehrbellin (35 km nuo Boltenmühle)
Pokalbis. Tema: Jaunimo iniciatyvų ir organizacijų įtraukties
projektų palydėjimas
Kerstin Zimmermann/ Fehrbellino bendruomenės Jaunimo
koordinatorė
Michael Herbst/ Kyritz srities jaunimo koordinavimas
Pokalbis „Fehrbellino“ jungtinėje seniūnijoje su atsakingais
savivaldybės atstovais
Apsilankymas savivaldos principu veikiančiuose jaunimo
erdvėse Fehrbellino srityje
Pokalbiai su jaunuoliais ir socialiniais darbuotojais/omis
Vakarienė „Alter Bahnhof“ Fehrbelline

Trečiadienis,

10.00 - 17.00 val.

Visos dienos seminaras

2
25.04.2018

su pietų ir kavos
pertraukomis

Kokios sąlygos reikalingos jaunimo iniciatyvų jaunimo erdvių
savivaldai? Kaip sėkmingai įtraukti jaunuolius?

12.30 val. pietūs
15.30 Uhr
kavos pertrauka
19.30 val.

Pirmąją dienos dalį skirsime struktūroms švietimo sistemoje
ir politiniams kokybės užtikrinimo įrankiams darbe su
motyvuotais asmenimis/visuomenine veikla užsiimančiais
veikėjais pedagoginiame lauke.
Antrojoje dienos dalyje bus pristatomos ir diskutuojamos
sąlygos jaunimo iniciatyvų ir erdvių savivaldai ir darbo su
jaunimu metodai įvairiose vietovėse.
Julia Riedel Brandenburgo Žemės organizacijų taryba
Dirk Budach Berlin-Brandenburgo Kaimo vietovių jaunimo
sąjunga
Aplinkos pažinimas
Vakarienė Boltenmühle

Ketvirtadienis,
26. 04.2018

Ostprignitz Rupino Jaunimo reikalų skyrius
Pokalbių temos:
Kaip jaunimo reikalų skyrius remia darbą su jaunimo kaimo
vietovėse?
Kokios konsultacijos teikiamos jaunimo iniciatyvoms?
Kokią paramą teikia Jaunimo reikalų skyrius steigiant
savivaldos principu veikiančias jaunimo erdves? Ar
egzistuoja visuomeninės veiklos pripažinimo kultūra šiame
žemės rajone?
Pokalbis su ponia Borrock Ostprignitz Ruppin Jaunimo
reikalų skyrius
Pietūs. Pasivaikščiojimas iki restorano „Seegarten“
Regattastraße 17, 16816 Neuruppin
Apsilankymas jaunumo draugijoje JWP „Mittendrin“ e.V.
Tema: Darbo su jaunimu veiklos miesto erdvėje saviorganizacija/savivalda/įtrauktis pedagogų palydimose
erdvėse
JugendWohnProjekt MittenDrin e.V.
Bahnhofstraße 10a
16816 Neuruppin
E-Mail: info@jwp-mittendrin.de
Fon: 03391/ 700 811
Vakarienė Boltenmühle

Penktadienis,
27.04.2018

Įvertinimas
Feedback
Kokios kitų susitikimų temos
Ekskursija po Berlyną ir
vykimas į oro uostą

