
OPŁATA ZA UDZIAŁ: 70 EURO
Opłata obejmuje pełne wyżywienie (na życzenie także
wegetariańskie), nocleg w pokoju dwuosobowym,
koszty programu i tłumaczenia symultanicznego.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju
jednoosobowego za dopłatą 15 euro/noc. Prosimy o
dokonanie rezerwacji w formularzu zgłoszeniowym
online (link poniżej). 

ZGŁOSZENIA
Prosimy wysłać zgłoszenie wyłącznie za pomocą
formularza online:

http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/230

do 15 czerwca 2017 r.

GEFÖRDERT DURCH

 

 

DOJAZD DO BAD BEVENSEN
Bad Bevensen leży przy trasie B4 między Lüneburgiem i
Uelzen (w przypadku dojazdu samochodem). Pociągiem
można dojechać z Hamburga (podróż trwa 50 min.),
Berlina (podróż trwa ok. 3 h z przesiadkami) i
Hannoveru (podróż trwa ok. 60-90 min. w zależności
od połączenia). Nasz ośrodek położony jest w dzielnicy
Medingen, w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru nad
brzegiem rzeki Ilmenau. Z dworca spacer pieszo do
ośrodka zajmuje ok. 20 min. Możliwość zamówienia
taksówki pod nr 0049-58 21-30 12 lub -1010.

Gustav Stresemann Institut in Nds. e. V.
Europäisches Bildungs- und Tagungshaus
Bad Bevensen
Klosterweg 4 | 29549 Bad Bevensen
Tel.: (0 58 21) 9 55-0 | Fax: (0 58 21) 9 55-29 9
info@gsi-bevensen.de | www.gsi-bevensen.org

Qualitätszertifiziert nach LQW
(Lernerorientierte Qualität in der
Weiterbildung | Mitglied im
Niedersächsischen Landesverband
der Heimvolkshochschulen e. V  

 

 

SZKOŁA SZUKA SCHULE
Polsko-niemiecka giełda kontaktów dla

nauczycieli ze szkół zawodowych
15.11.2017-18.11.2017



SZKOŁA SZUKA SCHULE

POLSKO-NIEMIECKA GIEŁDA KONTAKTÓW DLA
NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

„Jak mogę nawiązać kontakt z niemiecką szkołą
zawodową?”. Jeśli to pytanie nie daje Państwu spokoju,
zapraszamy do udziału w giełdzie kontaktów, która
odbędzie się od 15-18 listopada 2017 r. w Instytucie
Gustava Stresemanna w Bad Bevensen. Giełda
adresowana jest przede wszystkim do nauczycielek i
nauczycieli szkół zawodowych z Polski i Niemiec.
Przewidujemy ograniczoną liczbę miejsc także dla
nauczycieli z innych typów szkół i przedstawicieli
ośrodków edukacji pozaszkolnej.

Celem seminarium jest umożliwienie Państwu
znalezienie szkoły partnerskiej do przeprowadzenia
pierwszej wymiany uczniów z Niemcami. Poza tym
udzielimy Państwu wskazówek w zakresie planowania i
finansowania programu wymiany.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w języku
polskim i niemieckim.

Projekt jest dofinansowany przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży. 

W dalszej części ulotki znajdą Państwo główne punkty
programu i tematy poruszane podczas giełdy. Na
życzenie możemy Państwu udostępnić cały program
spotkania.

WYBRANE TEMATY SPOTKANIA
Zapoznanie się uczestników i nawiązanie kontaktów
między szkołami

Cechy szczególne wymiany uczniów ze szkół zawodo-
wych

Metody w międzynarodowej wymianie młodzieży

Język i aspekty międzykulturowe podczas wymiany
młodzieży

Wskazówki związane z organizacją programu wymia-
ny (dynamika grupy, co warto uwzględnić)

Informacje nt. dofinansowania wymiany szkolnej pr-
zez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży

Prezentacja oferty Instytutu Gustava Stresemanna i
Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

INFORMACJA ORGANIZACYJNA
Seminarium rozpoczyna się 15 listopada 2017 o godz.
16.00 i kończy się 18 listopada 2017 wspólnym obiadem
ok. godz. 13.00. Prosimy o takie zaplanowanie podróży,
aby być obecnym podczas całego spotkania. 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY
Uczestnicy organizują podróż do Bad Bevensen we
własnym zakresie. Po zakończonym seminarium można
otrzymać częściowy zwrot kosztów podróży zgodnie z
wytycznymi PNWM, tj. 0,40 PLN za kilometr podróży
liczony w jedną stronę od miejscowości szkoły do Bad
Bevensen, kod pocztowy: 29549.

DOZENT:

Steffen Spandler Sozialpädagoge, Dres-
den. Trainer im Bereich Erlebnispädago-
gik, Sprachanimation und internationale
Jugendarbeit. Aktuell neben der freiberufli-
cher Arbeit tätig für Karuna e.V., Justus-
Delbrück-Haus in Jamlitz (Brandenburg)
– Perspektiventwicklung für wohnungslo-
se junge Menschen.

PÄDAGOGISCHE MITARBEITERIN:

Iwona Domachowska
Jugendbildungsreferentin |
Jugendbildungsreferentin. Studium ange-
wandte Linguistik, M.A., Friedens- u. Si-
cherheitspolitik, M.P.S. Zertifizierte Grup-
penleiterin u. Trainerin interkulturelle und
politische Bildung, zertifizierte Trainerin
des Demokratie-Lernprogramms „Betzav-
ta-Miteinander“.

Telefon: (0 58 21) 9 55-16 7
E-Mail: iwona.domachowska@gsi-
bevensen.de


