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W związku z sytuacją dotyczącą pandemii planowany

Kongres Młodzieży Polonijnej w bieżącym roku w Krakowie

musiał zostać przesunięty na inny termin.

Doświadczając wspaniałej atmosfery na wcześniejszych

Kongresach w 2016 i 2018 roku postanowiliśmy nie trwać

w bierności, ale „zejść z kanapy” i przenieść się na 6 kontynent,

który w przenośni u Papieża Franciszka oznacza internet. 

Z tego powodu zapraszamy młodzież polonijną, pochodzenia

polskiego z całego świata do udziału w projekcie

POLONIAONLINE.pl.

W najbliższym czasie rozpoczniemy prowadzenie warsztatów

on-line. Zajęcia będą odbywały się w małych,

pięcioosobowych grupach, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie

na efektywność i atmosferę w czasie zajęć. 

Warsztaty Polonijna Akademia Dziennikarstwa są skierowane

do tych wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem

umiejętności w zakresie komunikacji i informacji mającej na celu,

m.in. ewangelizację i promocję wartości chrześcijańskich.

Warsztaty PAD obejmować będzie 5 spotkań  po 90 minut. 

Druga propozycja dotyczy Warsztatów e-Ambasador Kultury

Polskiej. Jest ona skierowana  do osób, które pragną rozwijać

swoje umiejętności w zakresie planowania i realizowania

wydarzeń, pożytecznych społecznie inicjatyw oraz promocji

kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem internetu.

Warsztaty obejmują 7 spotkań po 90 minut.

ORGANIZATORZY

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
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Papież Franciszek



POLONIJNA
AKADEMIA
DZIENNIKARSTWA
Ewangelizacja przez media społecznościowe

wiąże się także z promowaniem wartości

oraz ciekawych inicjatyw realizowanych

w środowiskach polonijnych.

Dlatego serdecznie zapraszamy młodzież do udziału

w warsztatach, dzięki którym można

rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu

tworzenia ciekawych materiałów

fotograficznych, filmowych oraz krótkich tekstów

pisanych.

Liczymy również na to, że takie warsztaty będą

rzeczywistym wsparciem dla uczestników

w prowadzeniu aktywności w mediach

społecznościowych, ze szczególnym

uwzględnieniem swoich lokalnych, parafialnych

inicjatyw.

W związku z tym, że powstaje portal poloniaonline.pl,

na którym będziemy prezentować aktywność

młodzieży polonijnej i jej środowisk lokalnych,

warsztaty będą doskonałą okazją

do wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy.

Łącznie warsztaty będą przeprowadzone

w 4 grupach, każda będzie się składać

z 5 uczestników + osoba prowadząca.

Każda grupa będzie miała 5 spotkań

po 90 minut.

Harmonogram spotkań znajduje się

na stronie 05 oraz 06.

“Żadnej pracy
nie schodź z drogi,
nawet wtedy,
gdy sobie wmówisz,
że przerasta ona
twoje siły.”
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Św. Jan od Krzyża
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KALENDARIUM

LISTOPAD

62 3 4 5

9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

13 14 15
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27 29

Polonijna Akademia Dziennikarstwa

CZW PI

WARSZTAT I
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PON WT ŚR SOB NIE

7 8

20 23

28

WARSZTAT II

WARSZTAT III

WARSZTAT IV

GRUPY:
PONIEDZIAŁKI

WTORKI

ŚRODY

CZWARTKI

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
90 MINUT

GODZINA ROZPOCZĘCIA:
19.00 (CZASU POLSKIEGO)
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KALENDARIUM

GRUDZIEŃ

41 2 3

13 14

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
90 MINUT

GODZINA ROZPOCZĘCIA:
19.00 (CZASU POLSKIEGO)

30

7 9 10 12

Polonijna Akademia Dziennikarstwa

GRUPY:

CZW PI

WARSZTAT V
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PON WT ŚR SOB NIE

5 6

WARSZTAT II

PONIEDZIAŁKI

WTORKI

ŚRODY

CZWARTKI

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

11
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MÓDL

SIĘ

I PRACUJ

Św. Benedykt z Nursji
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ZAKRES TEMATYCZNY
WARSZTATÓW

WARSZTAT I

Możliwości różnych form aktywności

w mediach społecznościowych.

E-AMBASADOR
KULTURY
POLSKIEJ
Warsztaty dla liderów, którzy chcą inicjować

różne wydarzenia w mediach społecznościowych

ze szczególnym uwzględnieniem

inicjatyw ewangelizacyjnych,

promujących kulturę i historię Polski,

czy innych wartościowych wydarzeń

w swoim środowisku lokalnym.

wybranych przez ciebie różnych form

aktywności w mediach

społecznościowych, jakie się w nich

odbyły, czy odbywają.

Przedstawienie tych różnych form

aktywności i omówienie ich

z uczestnikami, będzie stanowiło

twórczą inspirację dla grupy,

uświadamiając uczestników jak są

szerokie możliwości aktywności

w mediach społecznościowych.

Przedyskutowanie z uczestnikami

przykładów wydarzeń z ich osobistego

doświadczenia, ich lokalnego środowiska,

które mogłyby mieć wsparcie

dzięki aktywności w Internecie.
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W ramach pierwszego szkolenia

prowadzący zapoznaje się z uczestnikami,

wprowadza ich w zakres tematyczny cyklu

szkoleniowego, aby wzmocnić

ich motywację i poczucie celu

oraz rozpoznanie korzyści płynących

z uczestnictwa w szkoleniu.

W zasadniczej części pierwszego warsztatu

prowadzący dokonuje prezentacji



Inicjowanie wszelkich wydarzeń społecznych,

kierowanych do innych ludzi wiąże się

z potrzebą nawiązywania komunikacji i współpracy

często z wieloma osobami.

Aby inicjować i skutecznie prowadzić

różne wydarzenia trzeba też wchodzić

w jakimś stopniu w rolę lidera i osoby inspirującej

innych do działania.

Świadome kształtowanie u siebie cech liderskich

w połączeniu z rozumieniem ich ważności

ma znaczny wpływ na skuteczność działań.

W ramach warsztatu przepracowanie również

z uczestnikami błędów jakich nie należy popełniać

chcąc aktywnie i skutecznie działać z innymi.

Zajęcia zostaną przeprowadzone bardzo sugestywnie,

aktywnie angażując uczestników.

Oprócz merytorycznej wiedzy potrzebnej

do przeprowadzenia w mediach społecznościowych

kampanii, eventów, np. z zakresu kultury,

historii Polski, także wymaga się wsparcia od strony

lidera prowadzącego inicjatywę.

Znajomość i wiedza o narzędziach

wspierających różne formy aktywności

w sieci jest ważnym zadaniem

warsztatów.

Rozwój wiedzy z zakresu powyższego

będzie znacząco wpływał

na wzmocnienie wirtualnych działań.

Ważne jest poznanie nieodpłatnie

dostępnych narzędzi oraz umiejętność

nimi posługiwania się.

Dotyczy to np. tworzenia grafiki,

obróbki zdjęć,  montażu filmów.

Prowadzący z uczestnikami w ramach

warsztatu przeprowadzi praktyczne

zajęcia.
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WARSZTAT II

Osobowość lidera

i przywództwo w grupie.

WARSZTAT III

Vademecum przygotowania

i wdrażania eventów w sieci.

Monitorowanie prowadzonych działań w sieci.

Omówienie podstawowego warsztatu planowania,

wdrażania różnych inicjatyw sieci:

Co i jak robić? Z kim? Jak zbudować zespół wsparcia?

Jakich błędów unikać?

Między innymi na takie pytania uczestnicy uzyskają

odpowiedź, dzięki temu modułowi warsztatowemu.

W czasie zajęć uczestnicy także zapoznają się

z metodami i potrzebami monitorowania

prowadzonych działań w sieci.

WARSZTAT IV

Wybrane narzędzia i ich

zastosowanie do aktywności w sieci.
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KALENDARIUM

LISTOPAD
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e-Ambasador Kultury Polskiej

CZW PI
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PON WT ŚR SOB NIE

7 8

20 23

28

WARSZTAT I

WARSZTAT II

WARSZTAT III

GRUPY:
PONIEDZIAŁKI

WTORKI

ŚRODY

CZWARTKI

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
90 MINUT

GODZINA ROZPOCZĘCIA:
19.00 (CZASU POLSKIEGO)
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KALENDARIUM

GRUDZIEŃ

41 2 3

13 14

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
90 MINUT

GODZINA ROZPOCZĘCIA:
19.00 (CZASU POLSKIEGO)

30
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e-Ambasador Kultury Polskiej

GRUPY:

CZW PI

WARSZTAT IV
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PON WT ŚR SOB NIE

5 6

WARSZTAT II

PONIEDZIAŁKI

WTORKI

ŚRODY

CZWARTKI

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

11
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DO

RZECZY

WYŻSZYCH

STWORZENI

Powtarzajmy za
św. Stanisławem Kostką:

JESTEŚMY
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KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

W latach 2016 i 2018 odbyły się Kongresy Młodzieży Polonijnej,

na które zjechała Młoda Polonia z ponad 20 krajów świata.

W roku 2020 zapraszamy do spotkań live w internecie.
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ZAPRASZAMY NA KOLEJNE
SPOTKANIA JUŻ WKRÓTCE 
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on-line
KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Obecnie zapraszamy na Kongresy On-line.

Pierwsze spotkanie odbyło się 1 sierpnia pod hasłem „Powołani do świętości”.

Drugie spotkanie miało miejsce 10 października

w formie warsztatów "Jesteś Marką".

Więcej informacji na:

poloniaonline.pl

kongresmp.pl

emigracja.episkopat.pl



INFORMACJE
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Przy realizacji projektu ważne jest, aby każdy uczestnik

wziął udział we wszystkich planowanych zajęciach.

W powyższych warsztatach będzie mogło wziąć udział 40 osób -

w ramach jednego warsztatu przewidziane są

cztery pięcioosobowe grupy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o udziale w warsztatach

zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany przez

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

PARTNERZY
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- Biuro KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,

- Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP,

- Fundacja Niedziela. Instytut Mediów,

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

- Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

Biuro Kongresu Młodzieży Polonijnej

Łukasz Brodzik

E-mail: kongresmlodziezy@gmail.com

Tel. + 48 603 969 881

facebook.com/KongresMlodziezyPolonijnej

www. kongresmp.pl
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