Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz - Fundacja Centrum Spotkań Gollwitz
Begegnusstatte Schloss Gollwitz - Miejsce spotkań - Zamek Gollwitz
od 04. 12 do 09. 12. 2018r.
HARMONOGRAM PROJEKTU:
Przygotowanie uczestników:
Każda szkoła przygotowuje się do krótkiej prezentacji swojego systemu
i rodzinnego miasta na dzień przyjazdu. (5-10 minut)
Każdy kraj przygotowuje również quiz Kahoot na temat kraju pochodzenia. Odbywa się to
w dniu przyjazdu na posiedzeniu plenarnym. (10 pytań).Każda delegacja prowadzi rano, w wybranym dniu
rozgrzewkę. Uczestniczy wdrażają się w metodę promowania dynamiki grupy. W pozostałe dni zespół
zamkowy i zespół medialny są do dyspozycji. Każda delegacja przygotowuje udział w zaplanowanym na
06.12.18r. wieczór gier. Zapytaj nas, które gry są dostępne w zamku.
Informujemy o potrzebie obuwia sportowego i zmiennego oraz kieszonkowego na wycieczki do Berlina i
Brandenburga.
Procedura:
Młodzi ludzie organizują swoje wieczory niezależnie. (z wyjątkiem 06.12.18r.)
Wszyscy nastolatkowie są w swoich pokojach od godziny 22:00 (odpoczynek na łóżku).
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas seminariów i posiłków.
Klucze do pokojów w czasie posiłków należy zostawiać w koszu w jadalni.
Dystrybucja pomieszczeń z mieszanymi narodami
Po prezentacji wydaje się - Certyfikat z własnym listem poświadczającym (analogicznym do Youth
Pass.Przełożeni nie uczestniczą bezpośrednio w seminarium, ale są dostępni jako osoby kontaktowe.
Kompromis: Opiekunowie są zaangażowani w fazę wyjaśniania zadań (poznawanie metod).
Międzynarodowa edukacja młodzieży – Kadry dla Europy"; z młodzieżą niemiecką, ukraińską, polską i
duńską od 04. 12 do 09. 12. 2018r. w miejscu spotkań Schloss Gollwitz
04. 12. 2018r.
Przyjazd, rozlokowanie w pokojach na zamku w Gollwitz,
12:00 - 13:00 Obiad
Warsztaty Entry Europe Workshop
Kolekcja tematyczna do pracy w małych grupach, np. darmowa sieć WLAN dla każdego
Dane wejściowe na temat Europy
UE między Konfederacją a państwem";. Zaprojektowanie mowy i zaprojektowanie kampanii
Praca w małych grupach z tematami:
(reklama, ilustracja argumentacji, debata ,argumentacja z dyskusją)
ewaluacja
18:00 -19:00 Kolacja
19:00 Wspólne porządkowanie
19:30 Quiz Kahoot, pytania otwarte
W razie potrzeby zbieraj lub konkretyzuj pomysły, omawiaj wypowiedzi, pracuj nad scenariuszem, włączaj
wszystkich, daj wszystkim rolę odpowiedzialną, omawiaj miejsca, w których odbywają się zdjęcia, planuj
dni zdjęciowe (zostawiaj je małym grupom)

05.12.2018r.
8:30 Śniadanie
9:15 Gimnastyka poranna
Kontynuacja Tablica z bajkami, lokalizacje, itp.
Kręcenie filmików
12:00 - 13:00 Obiad
Historyczna przejażdzka po Brandenburgu brzegiem rzeki Havel i Kiermasz Bożonarodzeniowy
18:00 Kolacja
19:00 Prezentacja o swoim kraju i swoim mieście – kazda grupa narodowa
06.12.2018r.
8:30 Śniadanie
9:15 Gimnastyka poranna
Kręcenie filmików - określona tematyka
12:00-13:00 Obiad
Kręcenie filmików – określona tematyka
18:00-19:00 Kolacja
19:00 Wspólne sprzątanie
Wieczór gier na Zamku
07.12.2018r.
8:30 Śniadanie
9:15 Gimnastyka poranna
Edycja i przygotowanie prezentacji, projektowanie sali seminaryjnej
12:00-13:00 Obiad
Edycja i przygotowanie prezentacji, projektowanie sali seminaryjnej
16:00 Publiczna prezentacja klipów
Ocena w grupie , dyskusja na tematy ogólne: dom, żywność, organizacja ,ocena z liderami grup
18:00-19:00 Kolacja
19:00 Prezentacje systemów edukacyjnych w swoim kraju
08.12. 2018r. - Berlin
6:30 Śniadanie
7:30 Wyjazd
9:00 Warsztaty i wystawa w Berlinie
12:00-13:00 Lunch zapakowany
14:00 Zwiedzanie Berlina, Kiermasz Bożonarodzeniowy
Obiad w Berlinie
19:00 Wyjazd z Berlina do Gollwitz
09.12.2018r.
Wyjazd wszystkich uczestników
Prowiant na drogę
Fürstenwalde 11:33 h Autobus do Berlina i na lotnisko( BRB HBF)
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB EDUKACYJNYCH PROGRAM MOŻE ULEGAC ZMIANOM

Możliwe kryteria powodzenia oceny (pożądana dyskusja) :
Znajomość języka/poziom językowy
kompetencje medialne
Praca zespołowa ; sukces w zespole, w szkole
wiedza specjalistyczna na temat poszczególnych krajów
Europejska wiedza specjalistyczna. Unia Europejska i jej znaczenie. Ewaluacja i działania następcze w
swoich placówkach oświatowych. Grazyna Szarama, Sławomir Schultis

