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WYDARZENIA 
 

2. i 3. kurs języka polskiego dla niemieckich uczniów 

 

W celu przygotownia nadchodzących wizyt dydaktycznych niemieckich uczniów w Polsce w ramach projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic” wszyscy uczniowie jednej z klas szkoły Goethe-Oberschule w Wilthen oraz 

20 wybranych uczniów ze szkoły Pestalozzi Oberschule w Neusalza-Spremberg wzięło udział w seminarium pt. 

“Kompetencje Euregio” poświęconym językowi polskiemu, krajowi i kulturze polskiej. Kurs trwał 10 dni po 6 

godzin i odbywał się w wymienionych szkołach pod koniec sierpnia i przez cały wrzesień. Wielodniowe zajęcia 

wypełnione były działaniami i zabawami, które umożliwiły uczniom bardzo szybkie przyswojenie i 

opanowanie słówek oraz krótkich zdań. Nauka sprawiała przyjemność i uczniowie szybko przezwyciężyli lęk 

zarówno przed językiem obcym, jak i przed używaniem go w mowie. 

Kurs prowadził pan Wojciech Staniewski, który pracuje jako trener PNWM (Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży) i dlatego bardzo dobrze potrafi przybliżyć grupie język polski za pomocą małych gier i zabaw. 

Niektórzy uczniowie mogli w ten sposób rzeczywiście wykorzystać swoje nowo nabyte umiejętności językowe 

w rozmowach z polskimi uczniami. 
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2. i 3. wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów 

 

Witamy w Polsce - Willkommen in Polen 

...adresowane było do 20 młodych osób z 9 i 10 klasy ze szkoły Pestalozzi Oberschule w Neusalza-Spremberg 

oraz 26, czyli wszystkich uczniów jednej z klas ze szkoły Goethe-Oberschule w Wilthen. Wycieczki odbyły się w 

drugim i czwartym tygodniu września. 

Uczniowie odwiedzili różne zakłady pracy, jak na przykład KEMPF i Hutę Szkła Kryształowego Julia w 

Kowarach, by poznać w praktyce nowe zawody. Podczas późniejszej wizyty w szkole w Mysłakowicach 

uczniowie mieli możliwość bliżej zapoznać się z polskim systemem szkolnictwa. Następnie niemiecka 

młodzież wraz z każdorazowo 14 polskimi uczniami-rówieśnikami pojechała do Term Cieplickich. Tam wszyscy 

mieli czas się poznać i wykorzystać nowo nabytą znajomość języka. Po sporej porcji zabawy odwiedzili 

Żelazny Tygiel Waloński – park, ukazujący wielowiekowy kunszt i kulturę górniczo-hutniczą. Po interesującym 

zwiedzaniu parku z przewodnikiem odbyły się zawody w formie zabawy, które przede wszystkim zbliżyły do 

siebie młodzież obu krajów. Podczas zakończeniowego grilla na terenie hotelu, młodzieży ciężko było się 

pożegnać. 

Kolejną atrakcją było zwiedzanie osobliwości turystycznych jak Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w 

Kowarach, a w trakcie małego spaceru odwiedzono również Kościół Wang w Karpaczu i Wodospad Szklarki. 

O jednej z wizyt dydaktycznych niemieckich uczniów w Polsce napisała gazeta Sächsiche Zeitung: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W następnym newsletterze: 

 9. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 10. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 2. warsztaty w zakresie orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń 


