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Newsletter  V   26.09.2017 

 

Aktualności dotyczące realizacji projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic” 
 

Spis treści: 

 1. kurs języka polskiego dla niemieckich uczniów 

 1. wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów w Polsce 

WYDARZENIA 
 

1. KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA NIEMIECKICH UCZNIÓW 

 

Celem przygotownia pierwszej wizyty dydaktycznej niemieckich uczniów w Polsce 20 uczestników wzięło 

udział w seminarium pt. “Kompetencje Euregio” poświęconym językowi polskiemu, polskiemu krajowi i 

kulturze, przeprowadzonym w ramach projektu “Orientacja zawodowa bez granic”. Kurs trwał 10 dni po 6 

godzin i odbył się w dniach 30.08. do 12.09.2017 r. w szkole Pestalozzi Oberschule w Neusalza-Spremberg. 

Metodą zastosowaną w czasie kursu była animacja językowa. Metoda ta pomaga w komunikacji w grupach 

międzykulturowych. Animacja językowa wykorzystuje różne gry i zabawy, dzieki którym udaje się 

przezwyciężyć lęk zarówno przed (obcym) językiem, jak i przed mówieniem nim i przed ewentualnymi 

błędami. Uczestnicy(-niczki) nabywają większej pewności siebie przy posługiwaniu się językiem obcym w 

codziennej komunikacji. Zajęcia prowadzone w ten sposób bardzo się uczniom podobały i już po krótkim 

czasie mogli się oni pochwalić wieloma małymi sukcesami. 

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

Młodzieży) i dlatego bardzo dobrze potrafił 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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“1. WIZYTA DYDAKTYCZNA NIEMIECKICH UCZNIÓW W POLSCE” 

 

W dniach 13.-15.09.2017 r. odbyła się pierwsza wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów w ramach projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic”, po uprzednim ich udziale w zajęciach z języka polskiego. W wizycie 

uczestniczyło 20 uczniów z 9 i 10 klasy oraz 2 nauczycieli, wszyscy ze szkoły Pestalozzi-Oberschule 

Neusalza-Spremberg. 

W czasie tych trzech dni grupa zwiedziła różne zakłady, by poznać nowe zawody. Dodatkowo zaplanowano 

wizytę w polskiej szkole i spotkanie z młodzieżą. Uczniowie z Niemiec mogli tu zastosować nowo nabyte 

umiejętności językowe i się trochę porozumieć z polskimi uczniami. Poza tym mieli możliwość nieco 

dokładniej poznać polski system szkolnictwa. 

Kolejną atrakcją było zwiedzanie atrakcji turystycznych takich jak park miniatur w Kowarach, Kościół Wang w 

Karpaczu, dawna kopalnia uranu w Podgórzu i Wodospad Szklarki. 

Niemieckim uczniom bardzo podobała się wizyta w Polsce. Teraz i oni otrzymali przydatne wskazówki do 

wykorzystania w świecie ich przyszłego kształcenia i pracy. 
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W następnym newsletterze: 

 5. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 1. warsztaty w zakresie orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń 

 

 


