
        

 

Plan warsztatu  

Środa, 24 styczeń 2018: Winkelsmühle Dreieichenhain 

9:00 – 9:30  przybycie, przywitanie, 

9:30 – 10:45  Zarys założeń całego projektu i jego celów (zespół zarządzajacy warsztatem)  

Uczestnicy/uczestniczki z poszczególnych organizacji partnerskich przedstawiają 

się i prezentują oczekiwania i pytania, wypracowane w grupach roboczych w 

swoich organizacjach.  

Podjęcie wspólnych ustaleń co do celów i kryteriów tzw.: „uczestniczącej analizy 

skutków“ (partizipative Wirkungsanalyse), motto: „kryteria są nasze“,  

uzgodnienia dotyczące ewaluacji 

11:15 – 12:45  Jak rozumiemy „partycypację“ ?  

  Input do „partycypacji“ (Prof. Dr Monika Treber) 

Prezentacja modelu piramidy uczestnictwa i przeniesienie go na poziom własnej 

praktyki (małe grupy)  

14:00 – 15:00  przejazd do miasta Neu-Isenburg 

Wizyta w ratuszu, rozmowa z burmistrzem panem Gerstenberger-Vogt  

15:00 – 15:30  Doświadczenia historyczne w zakresie integracji migrantów/migrantek 

uchodźców/uchodźczyń – Neu Isenburg (miasto założone przez społeczność 

Hugenotów) 

  Przejście do tzw. „Alten Ort“ Hugenotten i Waldenserpfad 

15:30 – 17:00  Rozmowa z przedstawicielami i przedstawicielkami ewangelickiej gminy 

reformowanej o historii miejscowości, wystawa w muzeum krajoznawczym 

(Stadtmuseum)  

 Ewtl. rozmowa z przedstawicielami/przedstawicielkami pokolenia tzw. 

Gastarbeiter-Generation lub wypędzonych  (Heimatvertriebenen) 

17:30 – 18:15 Podsumowanie spotkań  

Kultura otwartości to coś więcej – procesy 

uczestnictwa w przyjmowaniu  

uchodźców/uchodźczyń 

Warsztat europejski w Neu-Isenburg,  

(k. Frankfurtu nad Menem),   

24 – 26 stycznia 2018. 

 

Willkommenskultur ist mehr – 

partizipative Prozesse in der Aufnahme 

von Geflüchteten 

Ein europäischer Workshop in Neu-Isenburg 

24. bis 26. Januar 2018 

 



18:30   Kolacja w tzw. obiekcie zbiorowego zakwaterowania (Gemeinschaftsunterkunft)  

  Neu-Isenburg/Gravenbruch 

 

Czwartek, 25 styczeń 2018: Katolickie centrum gminne w  Gravenbruch 

9:30 – 12:30   „Jak tego dokonaliśmy“? Pedagodzy, pedagożki społeczni, wolontariusze i 

wolontariuszki z wspólnot kościelnych zaangażowani w pomoc 

uchodźcom/uchodźczyniom, w ramach pracy diakonalnej dekanatu Offenbach-

Dreieich-Rodgau relacjonują o swojej pracy w połączeniu z obiektem zbiorowego 

zakwaterowania (Gemeinschaftsunterkunft) Gravenbruch 

 Opory i konflikty oraz radzenie sobie z nimi  

  

14:00 – 16:30  Ten nieswojski/nieoswojony  „obcy“ – rozmowy z mieszkańcami/mieszkankami 

tw.: Gemeinschaftsunterkunft, sąsiedzi/sąsiadki, inicjatorzy/inicjatorki projektów 

z uchodźcami/uchodźczyniami  

17:00  Przywitanie nowego roku w Diakonii Offenbach – Dreieich – Rodgau w 

Winkelsmühle w Dreieichenhain 

 

Piątek, 26 styczeń 2018: Winkelsmühle Dreieichenhain 

9:30 – 10:15  Input i rozmowa odnośnie tzw.: „Community Learning“ jako koncepcji 

10:45 – 12:00  Waloryzacja własnej i zaobserwowanej praktyki uczenia (się) w „środowisku 

społecznym“  

13:00 -15:00  Ewaluacja pierwszego warsztatu, uzgodnienia co do dalszej pracy  

 

 

Organizatorzy/organizatorki warsztatów: 

Warsztat jest organizowany przez stowarzysznie Chrześcijańska Inicjatywa  Międzynarodowego 

Uczenia się (Christliche Initiative Internationales Lernen e.V. – CIL),  we współpracy z Diakonią w 

regionie Offenbach-Dreieich-Rodgau – obszar pracy z uchodźcami/uchodźczyniami  

Kierownictwo: prof. Dr Monika Treber (CIL), Martina Gessner (Diakonia) 

 

Uczestnicy/uczestniczki   

Osoby z organizacji partnerskich z Warszawy, Białegostoku, Wiednia i Oradei (20 osób) oraz 

pełnoetatowi pracowniczki i pracownicy oraz wolontariusze i wolontariuszki z wspólnot kościelnych i 

inicjatyw sąsiedzkich z miast Neu-Isenburg i Frankfurt nad Menem.  

 

 


