
Język spotkania

Kwestie techniczne

Międzynarodowe spotkania młodzieży już od roku działają w świecie online. Aby pomimo pandemii
umożliwić  młodym  ludziom  spotykanie  się,  Polsko-Niemiecka  Współpraca  Młodzieży  (PNWM) zaprasza
na apolsko-niemiecką agiełdę akontaktów aonline adla anauczycieli ai anauczycielek az awojewództwa
łódzkiego i Badenii-Wirtembergii. Od 2013 roku te dwa regiony łączy współpraca, która swoje
odzwierciedlenie znalazła w wielu partnerstwach szkół i projektach.

Szkoła szuka Schule!
Polsko-niemiecka wirtualna giełda kontaktów 

dla nauczycielek i nauczycieli 
z województwa łódzkiego i Badenii-Wirtembergii

Celem spotkania jest zainicjowanie nowych
partnerstw pomiędzy szkołami z województwa
łódzkiego i Badenii-Wirtembergii oraz próba
przygotowania wspólnego polsko-niemieckiego
projektu a wymiany a szkolnej a online. a Udział
w programie pozwoli zobaczyć, jak można
prowadzić spotkanie online w interaktywny
sposób oraz poznać nowe narzędzia i metody
pracy.

Termin Cel spotkania

Dla kogo?

Do a udziału a zapraszamy a po a 10 a nauczycielek
i nauczycieli z województwa łódzkiego i  Badenii-
Wirtembergii.  

Spotkanie odbędzie się przy pomocy platformy
Zoom. Zaawansowane umiejętności techniczne
nie .są .wymagane. .Konieczny .jest .komputer  
 z dostępem ido iszybkiego iInternetu, imikrofon
i kamera.

7 czerwca 2021 roku, godz. 16:00-18:00
14 czerwca 2021 roku,  godz. 16:00-18:00

11 czerwca 2021 roku, godz 19:00-20:00, 
         dla chętnych: nieformalny wieczór integracyjny

Spotkanie .będzie .prowadzone .w .języku .polskim
i niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie
symultaniczne, zatem znajomość języka
niemieckiego nie jest wymagana.



Psycholożka międzykulturowa i trenerka.
Prowadzi międzynarodowe warsztaty i szkolenia
dla młodzieży i osób dorosłych z różnych zakresów
tematycznych: edukacji międzykulturowej,
coachingu, uczenia się i graficznej facylitacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać przy użyciu
FORMULARZA ONLINE  w terminie do 16 maja
2021 roku.

Kontakt ze strony PNWM

Aleksandra Motyka
aleksandra.motyka@pnwm.org 

+48 22 518 89 35

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją
międzynarodową umożliwiającą spotkania i współpracę młodych
Polaków i Niemców. Od 30 lat dofinansowuje i inicjuje polsko-niemieckie
projekty wymiany młodzieży oraz wspiera je merytorycznie. Od początku
swej działalności PNWM dofinansowała już blisko 80 tysięcy projektów,  
 w których wzięło udział przeszło 3 miliony młodych ludzi. 
Materiały i publikacje do pobrania oraz więcej informacji na temat działań
PNWM można znaleźć na stronie internetowej: www.pnwm.org.

Poniedziałek
7 czerwca

Poniedziałek
14 czerwca

Przedstawienie
prowadzących 

i programu 

Kto jest kim?
Poznajmy

się!

Powitanie 
i

rozgrzewka

Budowanie partnerstw – 
 rozmowy i wspólna praca

Program

Zgłoszenia

Prowadzące

Powitanie

P
R

Z
E

R
W

A

1 6 . 0 0  –  1 6 . 5 0

Kto jest kim? 
Nasze szkoły 

i projekty

Podsu-
mowanie

PNWM 
– zasady

wspierania 
i oferta 

Budowanie
partnerstw: 

następne kroki 

Ewaluacja 
i pożegnanie

1 7 . 0 0  –  1 8 . 0 0

dr Ines Ackermann Anna  Szlęk
Trenerka warsztatów metod międzykulturowych       
i giełd kontaktów międzynarodowych, konsultantka
ds. rozwiązywania konfliktów. Prowadzi kursy dla
pośredników językowych,

https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/302
https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/302
http://www.pnwm.org/

