
 

 

Interkulturell kompetent im Grenzgebiet 

Deutsch-polnisches interkulturelles Training 

Um immer sicher auf sein Gegenüber im Grenzgebiet reagieren zu können, helfen kulturelle 

Kenntnisse über Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Anderen. In dem Seminar machen 

Sie sich vertraut mit deutsch-polnischer interkultureller Vielfalt, um kulturelle Normen und 

Werte des Anderen besser zu verstehen. Sie lernen ihre eigenen Verhaltensweisen und 

Bewertungen besser zu deuten und somit interkulturellen Missverständnissen im deutsch-

polnischen Alltag vorzubeugen. 

Trainer: Dr. Erik Malchow (Kommunikationstrainer, Medienberater – 

www.erikmalchow.de) 

Datum:   Dienstag, 24. September 2019, 10:00 - 16:00 Uhr 

Anmeldung:    bis 18.09.2019 unter 

www.raa-mv.de/kompetent-im-grenzgebiet-2019 

Sie bringen mit:   ihr persönliches Lunchpaket, ihr Ziel und Zeit 

Teilnahmegebühren:  keine 

Teilnehmer*innen:   12 

Veranstaltungsort:  Amt Gartz (Oder), Kleine Klosterstraße 153, 

16307 Gartz (Oder) 
 

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. 
 

perspektywa – Vom Grenzraum zum Begegnungsraum ist ein Projekt der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie 

(RAA) Mecklenburg-Vorpommern e. V.  und wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des 

Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“, vom Land Mecklenburg-

Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Vorpommern-Fonds sowie von der Koordinierungsstelle „Tolerantes 

Brandenburg“ gefördert. 



 

 

Kompetentny międzykulturowo na pograniczu 

 Niemiecko-polski trening międzykulturowy  

Znajomość różnic i podobieństw kulturowych jest pomocne w kontaktach 

międzykulturowych – szczególnie na pograniczu. Podczas seminarium zapoznają się 

Państwo z polsko-niemiecką różnorodnością międzykulturową, aby lepiej zrozumieć normy 

kulturowe oraz wartości ważne dla mieszkańców pogranicza. Przyjrzymy się bliżej naszym 

utartym sposobom zachowania i przeanalizujemy, w jaki sposób możemy zapobiec 

nieporozumieniom międzykulturowym w polsko-niemieckiej codzienności. 

Trener: dr Erik Malchow (Trener komunikacji międzykulturowej – 

www.erikmalchow.de) 

Data:    Wtorek, 24 września 2019r., 10:00 - 16:00  

Zgłoszenia:    do 18.09.2019 na stronie internetowej 

www.raa-mv.de/kompetent-im-grenzgebiet-2019 

Proszę przynieść:   Własny lunch obiadowy, dobre chęci i czas 

Opłata:    Udział w warsztatach jest bezpłatny 

Ilość uczestników:   12 

Miejsce warsztatów:  Amt Gartz (Oder), Kleine Klosterstraße 153, 

16307 Gartz (Oder) 

 

Warsztaty odbędą się w języku niemieckim. 
 

perspektywa – Od pogranicza do spotkania jest projektem Regionalnego Ośrodka Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) Meklemburgii-

Pomorza Przedniego, finansowanym przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży w ramach programu 

federalnego „Żyć w demokracji! Aktywnie przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, przemocy i wrogości”, przez kraj zwia ̨zkowy 

Meklemburgia-Pomorze Przednie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Funduszu Pomorze Przednie oraz 

Biuro Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia“. 


