
Polsko – niemiecka wymiana szkolna WARSZTATY W OŚRODKU W 

KRZYŻOWEJ 100KM OD BOLESŁAWCA 

Deutsch - polnischer Schüleraustausch  
 

Termin projektu: 15-20.03.2020 od niedzieli po południu do piątku  

 

Dane partnerów:  (DE): Humboldtschule Hannover 

 

Projekt wymiany szkolnej Bolesławiec-Hannover daje możliwość poznania się nawzajem i odkrycia 

wspólnych zainteresowań i planowania wspólnych działań dla młodzieży z Polski i Niemiec. 

Podczas projektu uczestnicy będą mogli wybrać temat, który jest dla nich bardziej interesujący: 

historia i społeczeństwo, kryzys klimatyczny i edukacja globalna, i pogłębią swoją wiedze na te 

tematy pracując w odpowiednich grupach.  

 

Cele:  

- Nawiązanie kontaktów i więzi pomiędzy uczestnikami, 

- Rozwój kompetencji miękkich -  przede wszystkim umiejętność pracy w grupie, 

- Rozwój umiejętności nauki i pracy w środowisku międzykulturowym, 

- Lepsze zrozumienie, czym jest stereotyp, uprzedzenie oraz mechanizmów ich działania,   

- Lepsze poznanie przez uczestników historii oraz specyfiki kultury Polski i Niemiec w kontekście 

spotkań młodzieży, 

- Refleksja nad swoją wiedzą i znajomością kraju sąsiada,  

- Rozwijanie u uczestników postawy otwartości i zrozumienia w stosunku do przedstawicieli 

drugiego kraju uczestniczącego 

- Poszerzenie wiedzy na temat bycia obywatelem we współczesnej Europie na poziomie 

międzynarodowym oraz lokalnym,  

- Wzajemne motywowanie się do angażowania w to, co się dzieje w swojej lokalnej społeczności 

Warsztaty obejmują: 

- Gry zapoznawcze i integracyjne 

- Animacje językowe 

- Warsztaty dotyczące rozumienia  czym jest współczesne obywatelstwo i kim jest obywatel 

współcześnie, 

- Codzienna wieczorna refleksja nad uczeniem się w grupach mieszanych (polsko-niemieckich) 

grupach 

- Warsztaty poświęcone edukacji międzykulturowej, ekologii, historii i wiedzy o społeczeństwie 

- Warsztaty kreatywne 

- Interaktywne oprowadzanie po Krzyżowej i zapoznanie z historią ruchu oporu w nazistowskich 

Niemczech 

- Wycieczka do Gross-Rosen, przygotowanie i ewaluacja wizyty 

 

 Warsztaty edukacyjne mają formę interaktywną, która polega na aktywnym udziale i 

wkładzie młodzieży.  

 Młodzież poda na początku wymiany swoje oczekiwania i obawy, natomiast każdego dnia 

będą przeprowadzane sesje refleksyjne. Zebrane uwagi będą uwzględniane w realizacji 

programu. W ten sposób młodzież będzie miała realny wpływ na przebieg działań. 

 

 

Dodatkowe informacje:  

 

Koszt całkowity nie jest jeszcze skalkulowany ze względu na termin warsztatów (marzec 2020 roku), 

ale maksymalna kwota pobytu, wyżywienia, wyjazdów do trzech miast i opieki merytorycznej 

wykwalifikowanej kadry wyniesie ok. 420 max 450zł. 

Zaliczka w kwocie 200zł zbierana jest do 15 stycznia bieżącego roku. 


