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Geschäftsbericht
Sprawozdanie z działalności
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

„Die Freude über das sichtbare
Handeln der Schüler, ihre
Arbeit, Fortschritte, Konzentration
und ihre innere Bereicherung
machen sehr zufrieden und lassen
hoffen, ein kleines Stück der Welt
um uns herum besser zu machen.
Ich glaube, das Nachdenken und
die Gefühle sind ein bleibender
Reichtum, der im Denken der
Schülerinnen und Schüler noch
viele Jahre zu spüren sein wird.“
Joanna Rokosz-Lechwar, Projekt „Auf der Suche nach
gemeinsamen Werten“

„Radość z widocznych działań
uczniów, ich pracy, postępów,
skupienia i wewnętrznego
wzbogacenia dają ogromną
satysfakcję i nadzieję na ulepszenie kawałeczka świata wokół
nas. Myślę, że refleksje i emocje są
nieprzemijającym bogactwem,
które pozostanie w umysłach
uczennic i uczniów na długie lata.“
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4 | Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wann haben Sie sich das letzte Mal mit Vielfalt beschäftigt? War
es im Zusammenhang mit einer Werbung, in Ihrer Nachbarschaft oder bei der Arbeit? Für das DPJW stand das gesamte
Jahr 2018 im Zeichen von Vielfalt, die von 2017 bis 2019 das
Schwerpunktthema unserer
Arbeit darstellt.

1. Editorial

So haben wir im vergangenen Jahr viele Projekte
gefördert, bei denen sich Jugendliche mit verschiedenen
Lebensentwürfen und Bedingungen für ein gesellschaftliches
Miteinander auseinandersetzen konnten. Genauso haben wir
die Teilnehmer/-innen unserer Seminare – Lehrkräfte, Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendbegegnungen – für
Vielfalt sensibilisiert und ihnen gezeigt, wie sie die Integration
und Verständigung in deutsch-polnischen Gruppen verbessern können, indem sie Verschiedenartigkeit Raum geben.
Nicht zuletzt haben uns 2018 die Projekte durch das Jahr begleitet, die sich für die Endrunde um den Deutsch-Polnischen
Jugendpreis qualifiziert hatten, der unter dem Motto „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ ebenfalls Vielfalt gewidmet war. Die
Qualität der Projekte, ihr breites thematisches Spektrum, die
unterschiedlichen Arbeitsmethoden sowie die Aktivitäten und
das Engagement der Jugendlichen haben uns gezeigt, dass wir
mit der Wahl des Themas einen Nerv getroffen haben.

Drodzy Czytelnicy!
Neben dem Schwerpunktthema gab es auch andere Bereiche,
die bei unserer Arbeit wichtig waren. Hierzu gehören beispielsweise Geschichtsprojekte deutsch-polnischer oder trilateraler Gruppen an Gedenkstätten des NS-Terrors. Im Rahmen
des Förderprogramms „Wege zur Erinnerung“ hat das DPJW
Aktivitäten unterstützt, die die Erinnerung an das dunkelste Kapitel in der Geschichte der deustch-polnischen Beziehungen wachhalten und gleichzeitig Bezüge zur Gegenwart herstellen. In den Fokus rückten zudem Themen aus
den Gebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Das DPJW startete das Förderprogramm
„Experiment Austausch“ für Projekte, die naturwissenschaftliche und technische Themen aufgreifen und so dabei helfen,
neue Gruppen von Jugendlichen für die internationale Zusammenarbeit zu interessieren. An Schüler/-innen von Berufsschulen wiederum, die bisher bei internationalen Projekten
unterrepräsentiert sind, wenden wir uns mit dem Förderprogramm „Gemeinsam kommen wir weiter“, nun mit dem Zusatz
„Jetzt beruflich!“.
Informationen zu all diesem und mehr finden Sie im vorliegenden Geschäftsbericht. Wir laden Sie ein, einen Blick auf die
Arbeit des Jugendwerks im vergangenen Jahr zu werfen und
wünschen eine gewinnbringende Lektüre.

Kiedy ostatnio poświęcili Państwo chwilę, by pomyśleć
o tym, jak różnorodny jest świat wokół nas? Oglądając reklamy,
spacerując po okolicy czy może w pracy? My poświęciliśmy
różnorodności znaczną część naszej działalności w 2018 roku,
ponieważ stanowi ona temat przewodni PNWM w latach
2017-2019.
W 2018 roku wsparliśmy wiele projektów, podczas których
młodzi ludzie zajmowali się różnorodnością w kontekście życia
społecznego. Uwrażliwialiśmy na nią także uczestników naszych seminariów szkoleniowych – nauczycieli i organizatorów
spotkań młodzieży – i podpowiadaliśmy im, jak wykorzystać ją
do lepszej integracji i wzajemnego zrozumienia w grupach polsko-niemieckich. Dodatkowo towarzyszyliśmy odbywającym się
w tym roku projektom, które zakwalifikowały się do finału
konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem
w Europie. Jeden cel” poświęconego różnorodności. Ich jakość,
bogata tematyka, rozmaite metody pracy oraz aktywność
i zaangażowanie uczestników i organizatorów pokazały nam,
że wybierając taki temat przewodni, trafiliśmy w dziesiątkę.
Obok tematu przewodniego istniały również inne ważne
zagadnienia, którym poświęciliśmy uwagę. Należą do
nich na przykład polsko-niemieckie i trójstronne projekty
historyczne odbywające się w miejscach pamięci nazistowskiego terroru. Poprzez program dotacji „Zachować pamięć”

PNWM wsparła w 2018 roku działania służące upamiętnianiu
przez młodzież wydarzeń z najciemniejszego rozdziału
historii relacji polsko-niemieckich. Upamiętnianiu, które służy także odniesieniu się do współczesnego świata
i wyciąganiu wniosków na
przyszłość. W centrum naszych zainteresowań znalazły
się ponadto zagadnienia
z zakresu nauk ścisłych,
inżynierii i techniki (STEM).
Zainicjowaliśmy program
dotacji „Eksperyment Wymiana”, który zachęca młodych ludzi
do podjęcia tej tematyki i pomaga nam dotrzeć do nowych
grup organizatorów. Z kolei do uczniów szkół branżowych,
którzy stanowią najmniej liczną grupę uczestników projektów międzynarodowych, zaadresowaliśmy program „Razem
osiągniemy więcej”, tym razem pod hasłem „Teraz zawodowo”.

1. Od wydawcy

Informacje na temat powyższych oraz innych przedsięwzięć
PNWM znajdą Państwo w niniejszym sprawozdaniu. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem naszej pracy
w minionym roku i życzymy ciekawej lektury.
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Januar

März

7.-10.1. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------Workshop „Das hat
Methode“
Nach dem Motto „Minimum Theorie, Maximum
Praxis“ erprobten Aktive
des deutsch-polnischen
Jugendaustauschs
Methoden zur professionellen Gestaltung einer
Jugendbegegnung.

1.-2.3. Soltau
-------------------------------Jahresfachtag der
Europaschulen in
Niedersachsen
In zwei Workshops präsentierte das DPJW seine
Arbeit und Fördermöglichkeiten, beantwortete
Fragen zur Finanzierung
und knüpfte Kontakte
zu potenziellen Antragstellern.
3.-6.3. Hirschluch
(Brandenburg)
-------------------------------„Debütantenball“
Der Workshop bot
Personen, die ihren
ersten Austausch vorbereiten, Informationen
zu Themen, die für die
Durchführung eines
deutsch-polnischen
Projekts hilfreich sind,
wie Gruppendynamik,
Projektphasen, Finanzierung und Förderprogramme, Evaluation,
Abrechnung und
Sprachanimation.

-

6.3. Hannover
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstag
Das Treffen war ein
Angebot an alle am
internationalen Schülerund Jugendaustausch
Interessierten aus dem
Großraum Hannover. Sie konnten sich
über Möglichkeiten
der Projektförderung
informieren, sich mit
anderen lokalen Akteuren vernetzen, eigene
Erfahrungen weitergeben und neue Impulse
für den Austausch
aufnehmen.
Partner: Fach- und Förderstellen der Internationalen Jugendarbeit,
Niedersächsisches Landesjugendamt, Niedersächsisches Kultusministerium

21. 3. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------DPJW-Empfang in
Warschau
Die Rolle von Theater
beim Jugendaustausch
war das Leitmotiv des
diesjährigen DPJWEmpfangs in Warschau,
an dem Vertreter/-innen
von Partnerorganisationen, NGOs, aus
Ministerien sowie
zahlreiche Freunde des
Jugendwerks teilnahmen. Ein besonderer
Programmpunkt war
ein Improvisationsstück
von deutschen und
polnischen Studierenden. Der Empfang war
zugleich die Verabschiedung von DPJWGeschäftsführer Paweł
Moras.

Styczeń
7-10.01. Warszawa
-------------------------------Warsztaty „W tej zabawie
jest metoda!“
Zgodnie z hasłem „minimum teorii, maksimum
praktyki“ organizatorzy
polsko-niemieckich
projektów wymiany
młodzieży mogli podczas
warsztatów poznać
i wypróbować różne
metody pracy z grupą.

Marzec
1-2.03. Soltau
(Dolna Saksonia)
-------------------------------Doroczna Konferencja
Szkół Europejskich
w Dolnej Saksonii
Przedstawiciele PNWM
zaprezentowali uczestnikom konferencji
działalność organizacji
i możliwości dotowania oraz finansowania
projektów, a także
nawiązywali kontakty
z potencjalnymi
wnioskodawcami.

3-6.03. Hirschluch
(Brandenburgia)
-------------------------------„Bal Debiutantów”
Osoby stawiające
pierwsze kroki jako
organizatorzy wymiany
młodzieży zdobyli
w trakcie szkolenia
wiedzę na różne tematy
związane z jej realizacją,
takie jak: dynamika
grupy, fazy projektu,
finansowanie, programy
wspierania wymiany,
ewaluacja, rozliczenie
i animacja językowa.

6.03. Hanower
(Hannover)
-------------------------------Dzień informacyjny
i kontaktowy
Spotkanie to skierowane było do osób
zainteresowanych
międzynarodową
wymianą uczniów
i młodzieży z okolic
Hanoweru. Mogły one
uzyskać informacje
na temat możliwości
wspierania projektów wymiany, nawiązać
kontakty z osobami
zaangażowanymi
w wymianę w regionie, podzielić się
doświadczeniami oraz
zdobyć nowe
impulsy do działania.
Partnerzy: instytucje
wspierające międzynarodową pracę z młodzieżą,
Urząd ds. Dzieci i Młodzieży Kraju Związkowego Dolna Saksonia,
Ministerstwo Edukacji
Kraju Związkowego
Dolna Saksonia

21.03. Warszawa
-------------------------------Przyjęcie PNWM
w Warszawie
Tematem przewodnim
dorocznego przyjęcia
PNWM w Warszawie,
w którym wzięli udział
przedstawiciele instytucji partnerskich, organizacji pozarządowych,
ministerstw oraz liczni
przyjaciele organizacji,
była rola teatru
w wymianie młodzieży.
Przyjęcie wzbogacił
spektakl improwizacyjny w wykonaniu
studentów z Polski
i Niemiec. W czasie
przyjęcia odbyło się
także pożegnanie
ustępującego dyrektora
zarządzającego PNWM
Pawła Morasa.
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April
9.4. Posen (Poznań)
-------------------------------Fördermesse
„Nicht-Kongress der
Kulturarbeiter“
Mehrere hundert
Kulturarbeiter/-innen,
Kulturmanager/-innen,
Kulturpädagoginnen
und -pädagogen sowie
Vertreter/-innen von
NGOs aus ganz Polen
konnten die Förderangebote des DPJW für
deutsch-polnische und
trilaterale Jugendprojekte kennenlernen.
Partner: Kulturzentrum ZAMEK (Posen),
Kulturhaus Dorożkarnia
(Warschau)

K alendarium

15.-18.4. Chełmno
-------------------------------„Drei Partner für den
Schüleraustausch“
Das Seminar für Lehrer/
-innen aus Deutschland,
Polen und Russland
diente der Kontaktanbahnung zwischen den
Teilnehmenden sowie
zu Schulen. Auch half
es dabei, neue Partnerschaften und trilaterale
Austauschprojekte
in die Wege zu leiten
sowie Methoden und
Fördermöglichkeiten
kennenzulernen.
Partner: Deutsche Auslandsgesellschaft e. V.,
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch

Mai
9.-12.5. Danzig (Gdańsk)
-------------------------------„Fit for diversity“
Die Fortbildung ging
Fragen dazu nach, wie
Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren
mit Jugendlichen über
Vielfalt sprechen können, wie sie gut mit den
gesellschaftlichen und
kulturellen Unterschieden während eines
Austausches umgehen
und wie sie junge Menschen dabei unterstützen können, offen für
Vielfalt zu sein.

14.-17.5. Otrębusy
(Woiwodschaft Masowien)
-------------------------------„Schule sucht szkoła!“
Bei der Kontaktbörse
für deutsch-polnischen
Schüleraustausch
konnten Lehrkräfte
aus beiden Ländern
Schulpartnerschaften
anbahnen, ihr Wissen
rund um die Organisation eines Austauschs
erweitern oder auch
gemeinsame Schülerprojekte planen.

Kwiecień
9.04. Poznań
-------------------------------NieTargi Grantodawców w ramach „Nie-Kongresu Animatorów
Kultury“
Kilkuset uczestników
kongresu – animatorów, menedżerów
i pedagogów kultury oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych
z całej Polski – mogło
zapoznać się z ofertą
PNWM dotyczącą
wspierania polsko-niemieckich i trójstronnych projektów
młodzieżowych.
Partnerzy: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu,
Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie

15-18.04. Chełmno
-------------------------------„Trzech partnerów
w wymianie szkolnej“
Seminarium dla nauczycieli z Polski, Niemiec
i Rosji służyło budowaniu sieci kontaktów
i inicjowaniu nowych
partnerstw szkolnych.
Uczestnicy wydarzenia
planowali także projekty wymiany trójstronnej
oraz poznawali nowe
metody pracy i potencjalne źródła dofinansowywania projektów
międzynarodowych.
Partnerzy: Niemieckie
Towarzystwo Zagraniczne, Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana
Młodzieży

Maj
9-12.05. Gdańsk
-------------------------------„Fit for diversity”
Uczestnicy szkolenia – animatorzy
międzynarodowej
wymiany młodzieży –
zastanawiali się,
w jaki sposób
rozmawiać z młodymi
ludźmi o różnorodności,
jak pomóc budować
postawę tolerancji,
a także jak radzić sobie
z różnicami społecznymi
i kulturowymi w grupie.

14-17.05. Otrębusy
(woj. mazowieckie)
-------------------------------„Szkoła szuka Schule!”
Podczas giełdy kontaktów polsko-niemieckiej
wymiany szkolnej nauczyciele z obu krajów
mogli nawiązać nowe
partnerstwa, poszerzyć
swoją wiedzę na temat
organizacji wymiany
oraz zaplanować
wspólne projekty dla
swoich uczniów.
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23.-26.5. Zamość
-------------------------------„Der Zweite Weltkrieg in
der Geschichtsdidaktik
in Polen und Deutschland“
Bei der Konferenz für
deutsche und polnische
Geschichtslehrer/-innen
stellte das DPJW u. a.
sein Förderprogramm
„Wege zur Erinerung“
vor und diskutierte mit
den Teilnehmer/-innen.
Partner: Gemeinsame
Deutsch-Polnische Schulbuchkommission der
Historiker und Geographen UNESCO

K alendarium

29.5. Hamburg
-------------------------------Runder Tisch „Internationale Mobilitäten in der
beruflichen Bildung“
Vertreter/-innen von
Förderstellen und
Berufsschulen mit
Erfahrung in der Beantragung und Durchführung internationaler
Austauschprogramme
besprachen, wie sie
Anforderungen an die
Programmgestaltung
entsprechen können
und was für eine bessere Umsetzung der Ziele
notwendig ist.
Partner: Initiative „Austausch macht Schule”

Juni
2.6. Bonn
-------------------------------Ausstellung
„Vielfalt ist Kunst!“
Das renommierte Saturday_Late_Art_Special
in der Bundeskunsthalle
Bonn bekam einen
deutsch-polnischen
Akzent: Im Juni wurden
dort die Plakate aus
dem von den DPJWFreiwilligen organisierten Wettbewerb „Vielfalt
ist Kunst!“ gezeigt.
Partner: Bundeskunsthalle in Bonn, Universität Leipzig (Institut
für Kunstpädagogik),
Akademie der Künste in
Warschau (Institut für
Grafik), Plakatmuseum in
Warschau-Wilanów

4.6. Kattowitz (Katowice)
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstag
Lehrkräfte aus der
Woiwodschaft Schlesien
informierten sich über
das Angebot des DPJW
und erhielten hilfreiche
Tipps zum deutschpolnischen Schüleraustausch.
Partner: Bildungskuratorium Kattowitz

23-26.05. Zamość
-------------------------------„II Wojna Światowa
w dydaktyce historycznej w Polsce
i w Niemczech”
Na konferencji dla nauczycieli historii z Polski
i Niemiec przedstawiciele PNWM zaprezentowali program dotacji
„Zachować pamięć“.
Partnerzy: Wspólna
Polsko-Niemiecka
Komisja Podręcznikowa
Historyków i Geografów
UNESCO

29.05. Hamburg
-------------------------------Okrągły stół
poświęcony
międzynarodowym
programom mobilności
w ramach kształcenia
zawodowego
Przedstawiciele instytucji grantodawczych
i szkół zawodowych
dysponujących
doświadczeniem
w doradztwie i realizacji
międzynarodowych
programów mobilności
rozmawiali o tym, w jaki
sposób sprostać wymogom rozmaitych programów dotacyjnych
oraz co jest konieczne,
by lepiej realizować
wyznaczone cele.
Partnerzy: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

Czerwiec
2.06. Bonn
-------------------------------Wystawa
„Różnorodność to
sztuka!”
Prestiżowe wydarzenie
„Saturday_Late_Art_
Special” odbywające się
w Hali Sztuki i Wystaw
Republiki Federalnej Niemiec w Bonn
zyskało polsko-niemiecki akcent. W czerwcu
zaprezentowano na
nim plakaty powstałe
w ramach konkursu
„Różnorodność to
sztuka” zorganizowanego przez wolontariuszy
PNWM.
Partnerzy: Akademia
Sztuk Pięknych
w Warszawie (Wydział
Grafiki), Muzeum Plakatu w Wilanowie, Hala
Sztuki i Wystaw Republiki Federalnej Niemiec
w Bonn, Uniwersytet
w Lipsku (Wydział Pedagogiki Artystycznej)

4.06. Katowice
-------------------------------Dzień informacyjny
i kontaktowy
Pracownicy PNWM
przedstawili nauczycielom z województwa śląskiego ofertę
wspierania polsko-niemieckich i trójstronnych
spotkań młodzieży oraz
programów szkoleniowych dla organizatorów wymiany.
Partnerzy: Kuratorium
Oświaty w Katowicach
10-12.06. Krzyżowa
-------------------------------Konferencja “Edukacyjny wymiar wymian
szkolnych - szanse
i wyzwania dla szkół“
Przedstawiciele kuratoriów oświaty, władz
oświatowych i dyrekcji
szkół oraz nauczyciele zaangażowani
w realizację
międzynarodowych
projektów wymiany
spotkali się, by wspólnie
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10.-12.6.
Kreisau (Krzyżowa)
-------------------------------Konferenz „Bildungsaspekte schulischer
Austauschprojekte –
Chancen und Herausforderungen in Polen“
Vertreter/-innen von
Schulaufsichtsbehörden, Schulträgern,
Schulleitungen sowie
im internationalen Austausch aktive Lehrkräfte
suchten gemeinsam
nach Lösungen, auch
strukturellen, wie
sich das Potential von
Austauschprojekten an
Schulen optimal nutzen
lässt. Die Konferenz
fand im Rahmen der
Initiative „Austausch
macht Schule“ statt und
wurde vom DPJW konzeptionell und inhaltlich
begleitet.
Partner: Internationale
Jugendbegegnungsstätte Kreisau, Kreisau-Initiative e. V., Initiative „Austausch macht Schule”

K alendarium

13.6. Berlin
-------------------------------DPJW-Sommerfest
in Berlin
Der Einladung des
DPJW folgten 150
Gäste von Partnereinrichtungen, aus der
Jugendarbeit sowie aus
Politik und Verwaltung.
Mitwirkende eines
deutsch-polnischen
Mädchenprojekts ließen
die Zuschauer/-innen
in einem Film an ihren
Gedanken zu bzw.
ihren Erfahrungen mit
Geschlechterstereotypen teilhaben – ein gelungener Einstieg in die
späteren Diskussionen
in lockerer Atmosphäre.

14.6. Berlin
-------------------------------8. Parlamentarischer
Abend
„Weltoffen leben:
Jugendaustausch in Zeiten gesellschaftlicher
und internationaler
Veränderungen“ – zu
diesem Thema fand
der Parlamentarische
Abend der bilateralen
Fach- und Förderstellen
der internationalen
Jugendarbeit statt. Ziel
war es, bei Bundestagsabgeordneten und politischen Gremien eine
stärkere Aufmerksamkeit für den internationalen Jugendaustausch zu erreichen.
Partner: Deutsch-Französisches Jugendwerk,
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch,
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
– Tandem, ConAct –

Koordinierungszentrum
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, Jugend
für Europa – Nationalagentur für das EU-Programm Jugend in Aktion,
IJAB – Fachstelle für
internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V.

poszukiwać rozwiązań,
między innymi strukturalnych, celem optymalnego wykorzystania
potencjału projektów
wymiany w szkołach.
Konferencja odbyła się
w ramach inicjatywy
„Szkoła żyje wymianą”
i została zorganizowana
przy koncepcyjnym
i merytorycznym wsparciu PNWM.
Partnerzy: Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży Krzyżowa, Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e. V. , Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

13.06. Berlin
-------------------------------Przyjęcie letnie PNWM
w Berlinie
Zaproszenie na doroczne przyjęcie przyjęło
150 przedstawicieli
instytucji partnerskich,
organizacji pracujących
z młodzieżą oraz świata
polityki i administracji
publicznej. Zebrani goście obejrzeli
film przedstawiający
doświadczenia
uczestniczek polsko-niemieckiego projektu dla dziewcząt
dotyczące stereotypów
odnoszących się do płci.
Stanowił on inspirację
do dyskusji o różnorodności, a także
późniejszych rozmów
w nieoficjalnej części
wydarzenia.

14.06. Berlin
-------------------------------VIII Wieczór
Parlamentarny
„Otworzyć się na
świat: wymiana
młodzieży w czasach
międzynarodowych
zmian społecznych”
to hasło przewodnie wieczoru dla
parlamentarzystów,
którego gospodarzami były organizacje
bilateralne wspierające
międzynarodową pracę
z młodzieżą. Celem
tego wydarzenia było
zwiększenie zainteresowania posłów
Bundestagu i przedstawicieli różnych
ugrupowań politycznych międzynarodową
wymianą młodzieży.
Partnerzy: Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży,

Tandem – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży,
ConAct – Centrum
Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży, Młodzież
dla Europy – Narodowa
Agencja Unijnego Programu „Młodzież
w Działaniu“, IJAB – Biuro
ds. Międzynarodowej
Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec
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Juli

August

September

18.7. Düsseldorf
-------------------------------Workshop Schulpartnerschaften Polen –
Nordrhein-Westfalen
Wie können Schulpartnerschaften mit Polen
aufgebaut und gepflegt
werden, wie lässt
sich eine Begegnung
inhaltlich gestalten
und wie finanziert man
sie? Antworten gaben
DPJW-Mitarbeiter/
-innen bei Diskussionen
und am Infostand.
Partner: Ministerium für
Schule und Bildung des
Landes Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung
Düsseldorf

23.8.-3.9. Berlin
-------------------------------Ausstellung
„Vielfalt ist Kunst!“
In Kooperation mit
dem Polnischen Institut
Berlin zeigte das DPJW
die Plakat-Ausstellung
„Vielfalt ist Kunst!“. Präsentiert wurden Beiträge des gleichnamigen
Wettbewerbs, den die
Freiwilligen des DPJW
organisiert hatten. Die
Ausstellung stieß auf
großes Interesse.
Partner: Polnisches Institut Berlin

7.-9. 9. Nürnberg
-------------------------------Methodenwerkstatt für
Sprachanimationstrainer/-innen
Trainer/-innen für
Sprachanimation hatten
die Möglichkeit, sich
weiterzubilden, neue
Methoden kennenzulernen und organisationsübergreifende Projekte
zu erarbeiten.
Partner: Deutsch-Französisches Jugendwerk,
Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch, ConAct –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch,
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch – Tandem, IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e.V.

11.9. Leipzig
-------------------------------3. Regionalkonferenz
„Austausch macht
Schule“ Sachsen und
Sachsen-Anhalt
Über 160 Lehrkräfte
und Schulleitungen
diskutierten, wie Austauschprojekte besser
gelingen können und
wie sich Lehrkräfte
motivieren lassen, sich
für internationalen Austausch zu engagieren.
Partner: Inititative
„Austausch macht
Schule”

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

18.07. Düsseldorf
-------------------------------Warsztaty partnerstw
szkolnych Polska –
Nadrenia Północna-Westfalia
Jak nawiązać
i pielęgnować partnerstwo ze szkołą z Polski? Jak przygotować
spotkanie młodzieży
od strony merytorycznej i jak je sfinansować?
Odpowiedzi na te pytania pracownicy PNWM
udzielili obecnym na
spotkaniu przedstawicielom szkół.
Partnerzy: Ministerstwo
Szkolnictwa i Edukacji
Kraju Związkowego
Nadrenia Północna-Westfalia, Prezydium
Okręgu Administracyjnego Düsseldorf

23.08.-3.09. Berlin
-------------------------------Wystawa
„Różnorodność to
sztuka!“
We współpracy
z Instytutem Polskim
w Berlinie PNWM
zaprezentowała
wystawę plakatów
zgłoszonych do konkursu „Różnorodność to
sztuka“ zorganizowanego przez wolontariuszy PNWM. Wystawa
cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
Partnerzy: Instytut Polski
w Berlinie

7-9.09 Norymberga
(Nürnberg)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
dla trenerów animacji
językowej
Trenerzy animacji
językowej spotkali się,
by doskonalić swój
warsztat i metody
pracy. Opracowali także
konspekty wspólnych
projektów dla organizacji wspierających
międzynarodową
wymianę młodzieży.
Partnerzy: Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży,Con-Act – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży,
Tandem – Centrum
Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, IJAB – Biuro ds.
Międzynarodowej Pracy
z Młodzieżą Republiki
Federalnej Niemiec

11.09. Lipsk (Leipzig)
-------------------------------III Konfrencja regionalna
„Szkoła żyje wymianą“
Saksonii i Saksonii-Anhalt
Ponad 160 nauczycieli
i dyrektorów szkół
dyskutowało o tym,
jakie czynniki wpływają
na prowadzenie wymiany oraz w jaki sposób
motywować nauczycieli
do zaangażowania na
jej rzecz.
Partnerzy: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą“
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12.-16.9. Lemberg (Lviv)
-------------------------------„Lviv calling“
Lehrkräfte und
Vertreter/-innen
von NGOs aus dem
außerschulischen
Austausch hatten bei
dem deutsch-polnischukrainischen Forum die
Möglichkeit, fachliche
und organisatorische
Unterstützung für ihre
Arbeit zu erhalten
und sich u. a. in den
Bereichen diversitätsbewusste Bildung und
Projektmanagement
im trilateralen Kontext
weiterzubilden.
Partner: Ukrainischer
Nationaler Jugendring,
Jugendring Lviv, Institut
für Leadership und
Management an der
Ukrainischen Katholischen Universität, Insha
Osvita, INSHI

K alendarium

20.9. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------Verleihung des Young
Europeans Award
„To be or not to be…
a European“
Beim 2. deutschpolnisch-französischen
Wettbewerb YEA,
dessen Gastland das
Vereinigte Königreich
war, setzte sich das
Projekt einer Gruppe
von schwerhörigen und
gehörlosen Jugendlichen aus Deutschland,
Polen und Frankreich
durch, die den Umgang
mit Behinderungen
in verschiedenen
europäischen Ländern
untersuchten.
Partner: Stiftung für
deutsch-polnische
Zusammenarbeit,
Deutsch-Französisches
Jugendwerk, Allianz
Kulturstiftung,
Hippocrène-Stiftung

24.9. Lublin
-------------------------------7. Kongress Osteuropäischer Initiativen
Mitarbeiter/-innen des
DPJW diskutierten auf
der Fördermesse im
Rahmen des Kongresses
Fragen zu trilateralem
Jugendaustausch und
Finanzierungsmöglichkeiten hierfür. Sie
sprachen mit Aktiven in
der Entwicklungs- und
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
mit Vertreter/-innen aus
Wissenschaft, Kultur,
Bildung, kommunalen
Selbstverwaltungen
und staatlichen Behörden aus Mittel- und
Osteuropa.

27.9. Magdeburg
-------------------------------Parlamentarisches Frühstück „Austausch macht
Schule“
Beim zweiten Parlamentarischen Frühstück
zum internationalen
Schul- und Schüleraustausch diskutierten
Vertreter/-innen der
Initiative „Austausch
macht Schule“ mit Abgeordneten des Landtages Sachsen-Anhalt
sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der
Landesfachministerien
und der Staatskanzlei.

12-16.09. Lwów (Lviv)
-------------------------------Forum „Lviv calling“
Nauczyciele i przedstawiciele organizacji
pozarządowych
zaangażowani
w pozaszkolną wymianę
młodzieży spotkali się
na polsko-niemiecko-ukraińskim forum, by
uzyskać merytoryczne
i organizacyjne wsparcie dla swojej pracy,
a także porozmawiać
z ekspertami między
innymi o kondycji
społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich
trzech krajach.
Partnerzy: Ukraińska
Narodowa Rada Młodzieży, Lwowska Rada
Młodzieżowa, Instytut
Liderstwa i Zarządzania
przy Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim, Insha
Osvita, INSHI

20.09. Warszawa
-------------------------------Wręczenie nagrody
Young Europeans
Award „To be or not to
be… a European“
II edycję polsko-niemiecko-francuskiego
konkursu YEA, którego
gościem honorowym
była tym razem Wielka
Brytania, wygrał projekt
grupy niedosłyszących
i niesłyszących uczniów
z Polski, Niemiec i Francji dotyczący podejścia
do niepełnosprawności
w państwach Unii
Europejskiej.
Partnerzy: Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Fundacja
Kultury Allianz oraz
Fundacja Hippocrène

24.09. Lublin
-------------------------------VII Kongres Inicjatyw
Europy Wschodniej
Na towarzyszących
kongresowi targach
grantodawców przedstawiciele PNWM
prezentowali osobom
zaangażowanym we
współpracę rozwojową
i transgraniczną oraz
przedstawicielom
świata nauki, kultury,
edukacji, a także instytucji rządowych
i samorządowych
z Europy Środkowej
i Wschodniej projekty
trójstronnej wymiany
młodzieży i możliwości
jej finansowania.

27.09. Magdeburg
-------------------------------Śniadanie Parlamentarne inicjatywy „Szkoła
żyje wymianą“
Podczas drugiego
śniadania parlamentarnego przedstawiciele
inicjatywy „Szkoła żyje
wymianą” dyskutowali
z posłami Parlamentu
Kraju Związkowego
Saksonii-Anhalt oraz
przedstawicielami
ministerstw i Kancelarii
Kraju Związkowego
Saksonii-Anhalt
o różnych aspektach
międzynarodowej
wymiany uczniów.
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Oktober
4.10. Frankfurt an der
Oder
19.10. Görlitz
24.10. Breslau (Wrocław)
-------------------------------Zip-Zap
Bei den beliebten
Workshops zur Sprachanimation konnten
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
Methoden zur Förderung von Kommunikation und Integration
kennenlernen und
üben.

K alendarium

15.-17.10. Berlin
-------------------------------Zentralstellenkonferenz
Die Veranstaltung bot
Gelegenheit, die laufenden Aktivitäten des
DPJW vorzustellen und
zu diskutieren, darunter
die neue Kooperationsvereinbarung mit den
Zentralstellen. Außerdem gab es Raum für
Fortbildung, Inspiration
und persönlichen Austausch.
26.10. Lublin
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstag
Lehrkräfte aus der
Woiwodschaft Lublin
informierten sich über
das Angebot des DPJW
und erhielten hilfreiche
Tipps zum deutschpolnischen Schüleraustausch.
Partner: Bildungskuratorium Lublin

November
5.-6.11. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------„Austauschlabor”
Rund 200 Lehrer/-innen
beschäftigten sich bei
dem Kongress zum
deutsch-polnischen
Schüleraustausch mit
Themen wie Jugendbegegnungen in Gedenkstätten, Soziale Medien,
Sprachanimation oder
mit dem Einwerben von
Drittmitteln. Außerdem
wurden zwei Workshops zu MINT-Themen
angeboten.
Partner: Wissenschaftszentrum Kopernikus,
Deutsche Telekom
Stiftung

6.11. Stettin (Szczecin)
-------------------------------Europäische Woche der
Berufsbildung
Das DPJW übernahm
die Schirmherrschaft
über die Messe und
Konferenz und stellte
sein Programm „Zusammen kommen wir
weiter. Jetzt beruflich!“
vor, bei dem es um die
Zusammenarbeit von
Bildungseinrichtungen
und Schulen im Bereich
beruflicher Orientierung geht.
Partner: Bildungskuratorium Stettin

Październik
4.10. Frankfurt nad Odrą
19.10. Görlitz
24.10. Wrocław
-------------------------------Warsztaty „Zip-Zap“
Uczestnicy tych popularnych wśród organizatorów polsko-niemieckich spotkań dzieci
i młodzieży warsztatów
poświęconych animacji
językowej mogli
poznać i przećwiczyć
różne metody animacji wspierające
komunikację
i integrację w grupie.
15-17.10. Berlin
-------------------------------Konferencja Jednostek
Centralnych
Doroczne spotkanie przedstawicieli
największych organizacji partnerskich
PNWM stanowiło okazję
do przedstawienia
i omówienia jej bieżącej

działalności, w tym
nowej umowy kooperacyjnej pomiędzy jednostkami centralnymi
a PNWM.
W programie znalazły
się także warsztaty
szkoleniowe oraz czas
na wymianę pomysłów
i doświadczeń.
26.10. Lublin
-------------------------------Dzień informacyjny
i kontaktowy
Dla nauczycieli z województwa lubelskiego
PNWM zorganizowała
spotkanie informacyjno-doradcze dotyczące
oferty wspierania
polsko-niemieckiej
wymiany uczniów oraz
programów szkoleniowych.
Partnerzy: Kuratorium
Oświaty w Lublinie

Listopad
5-6.11. Warszawa
-------------------------------„Laboratorium
Wymiany“
Na kongresie polsko-niemieckiej wymiany
szkolnej spotkało się
blisko 200 nauczycieli,
by podczas wykładów
i warsztatów pochylić
się nad tematami,
takimi jak: przedmioty ścisłe (STEM) na
wymianie młodzieży,
spotkania w miejscach pamięci, media
społecznościowe,
animacja językowa czy
pozyskiwanie środków
zewnętrznych na
projekty.
Partnerzy: Centrum
Nauki Kopernik, Fundacja Deutsche Telekom

6.11. Szczecin
-------------------------------Europejski Tydzień
Umiejętności Zawodowych
PNWM objęta patronat
nad targami
i konferencją w ramach
powyższego wydarzenia i przedstawiła
swój program „Razem osiągniemy
więcej. Teraz zawodowo!”, którego
celem jest nawiązanie
współpracy placówek
kształceniowych
i szkół przy projektach
poświęconych orientacji
zawodowej.
Partnerzy: Kuratorium
Oświaty w Szczecinie
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12.11. Frankfurt am Main
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstag
Vertreter/-innen der
haupt- und ehrenamtlichen Jugendarbeit,
aus Jugendverbänden,
Schulen, Kommunen
und Bildungseinrichtungen nahmen an
Workshops zu finanzieller Förderung und pädagogischer sowie fachlicher Unterstützung teil
und konnten sich beim
Markt der Möglichkeiten vernetzen.
Partner: Initiative „Austausch macht Schule“,
Fach- und Förderstellen
der Internationalen
Jugendarbeit, Hessisches
Ministerium für Soziales
und Integration, Regierungspräsidium Kassel

K alendarium

15.11. Lodz (Łódź)
-------------------------------„Durch Internationale
Bildungsprogramme
Schlüsselkompetenzen für Lehrkräfte und
Schüler/-innen vermitteln“
Ziel der Konferenz war
es, bei Lehrkräften und
Schulleitungen für
internationale Bildungsprojekte zu werben
und zu zeigen, welchen
Nutzen sie für die Entwicklung von jungen
Menschen bringen.
Partner: Bildungskuratorium Lodz, Stiftung
zur Entwicklung des
Bildungssystems,
Polnisches eTwining
Büro Warschau

15.-18.11. Görlitz
-------------------------------„Das hat Methode“
Nach dem Motto
„Minimum Theorie,
Maximum Praxis“
erhielten Aktive im
deutsch-polnischen Jugendaustausch bei der
Fortbildung die Möglichkeit, Methoden zur
professionellen Gestaltung des Programms einer Jugendbegegnung
kennenzulernen und
auszuprobieren.

17.11. Lublin
22.-25.11. Grudziądz
29.11. Posen (Poznań)
-------------------------------Zip-Zap
Bei den beliebten
Workshops zur Sprachanimation konnten
Organisatorinnen und
Organisatoren deutschpolnischer Kinder- und
Jugendbegegnungen
Methoden zur Förderung von Kommunikation und Integration
kennenlernen und
üben.

12.11. Frankfurt nad
Menem
-------------------------------Dzień informacyjny
i kontaktowy
Podczas tego spotkania osoby pracujące
zawodowo i społecznie
z młodzieżą w stowarzyszeniach, szkołach,
jednostkach samorządu
terytorialnego i placówkach edukacyjnych
wzięły udział w warsztatach dotyczących
wsparcia finansowego,
pedagogicznego i merytorycznego projektów
międzynarodowych,
a także miały możliwość
nawiązania kontaktów
podczas specjalnej
giełdy.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą“,
Ministerstwo Spraw
Socjalnych i Integracji
Kraju Związkowego
Hesji, Prezydium Okręgu
Administracyjnego
Kassel

15.11. Łódź
-------------------------------Konferencja
„Międzynarodowe
programy edukacyjne narzędziem
kształtującym kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli”
Celem konferencji
była promocja
międzynarodowych
projektów edukacyjnych wśród nauczycieli i dyrektorów
szkół oraz pokazanie,
jakie korzyści dają one
młodym ludziom.
Partnerzy: Kuratorium
Oświaty w Łodzi, Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Krajowe Biuro
eTwinning

15-18.11. Görlitz
-------------------------------Warsztaty „W tej zabawie jest metoda“
Zgodnie z hasłem „minimum teorii, maksimum
praktyki“ organizatorzy
polsko-niemieckich
projektów wymiany
młodzieży poznawali
i ćwiczyli podczas
warsztatów różne metody pracy z grupą.
Partnerzy: Kuratorium
Oświaty w Lublinie

17.11. Lublin
22-25.11. Grudziądz
29.11. Poznań
-------------------------------Warsztaty „Zip-Zap“
Uczestnicy tych popularnych wśród organizatorów polsko-niemieckich spotkań dzieci
i młodzieży warsztatów
poświęconych animacji językowej mogli
poznać i przećwiczyć
różne metody animacji wspierające
komunikację
i integrację w grupie.
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22.11. Kiel
-------------------------------Preisverleihung
„MIXED UP 2018“
Die Initiative „Austausch
macht Schule“ stiftete
auch 2018 den „Mixed
Up Preis International“,
der für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte der kulturellen
Bildung mit einem
schulischen und einem
außerschulischen Partner verliehen wird.

K alendarium

28.11.-2.12. Lüneburg
und Loheide
(Niedersachsen)
-------------------------------„Die Würde des Menschen ist (an)tastbar.
Menschenrechte und
Demokratielernen in
NS-Gedenkstätten“
Bei dem Workshop wurden NS-Gedenkstätten
als Orte für deutsch-polnische Begegnungsprojekte vorgestellt sowie
Methoden für gemeinsame Gedenkstättenfahrten vermittelt und
Konzepte besprochen.
Partner: „Euthanasie“Gedenkstätte Lüneburg
e.V., Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Dezember
3.12. München
-------------------------------„Leuchttürme für den
deutsch-polnischen
Jugendaustausch“
Vertreter/-innen von
Bildungsstätten sowie
Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren
im deutsch-polnischen
Jugendaustausch trafen
sich, um Erfahrungen
auszutauschen – in der
Beratung neuer Partnerschaften, der Begleitung von Begegnungen
und der Vermittlung
von Referentinnen und
Referenten.

5.-9.12. Hirschluch
(Brandenburg)
-------------------------------„Teamwork-Dreamwork“
Die Fortbildung zeigte,
wie deutsche und
polnische Lehrkräfte
während einer Schulbegegnung zu einem
„Dream-Team” werden
können.

22.11. Kilonia (Kiel)
-------------------------------Wręczenie nagrody
„MIXED UP 2018“
Inicjatywa „Szkoła żyje
wymianą” ufundowała
po raz kolejny w 2018
roku międzynarodową
nagrodę „Mixed Up
Preis International“,
przyznawaną transgranicznym projektom
współpracy z zakresu
edukacji kulturowej,
realizowanym wspólnie
przez podmioty szkolne
i pozaszkolne.

28.11.-2.12. Lüneburg
i Loheide (Dolna
Saksonia)
-------------------------------„Godność ludzka jest
(nie)naruszalna. Prawa
człowieka i edukacja na
rzecz demokracji
w miejscach pamięci”
Podczas warsztatów
przedstawiono zarówno
miejsca pamięci terroru
hitlerowskiego jako
przestrzeń, w której
mogą odbywać się polsko-niemieckie projekty
spotkań, jak i metody
pracy i koncepcje tego
rodzaju spotkań.
Partnerzy: Stowarzyszenie Miejsce Pamięci
„Eutanazja“ w Lüneburgu, Fundacja Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci

Grudzień
3.12. Monachium
(München)
-------------------------------„Latarnie polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży“
Przedstawiciele
placówek kształceniowych oraz animatorzy wymiany
młodzieży spotkali
się, by wymienić się
doświadczeniami
w zakresie doradztwa
dla nowych partnerstw
polsko-niemieckich,
prowadzenia spotkań
i pozyskiwania referentów.

5-9.12. Hirschluch
(Brandenburgia)
-------------------------------„Teamwork-Dreamwork“
Szkolenie dla nauczycieli z Polski i Niemiec
pokazało uczestnikom,
jak podczas polsko-niemieckiego spotkania młodzieży mogą
zostać dream team
prowadzącym projekt.

Temat przewodni lat 2017-2019: Różnorodność | 25

24 | Themenschwerpunkt 2017 - 2019: Vielfalt

„Viele der Jugendlichen haben Fragen und Themenbereiche bearbeitet, die in den Familien und sozialen
Umfeldern tabuisiert werden oder für die sie sich
vorher nicht interessierten. Sie sind sichtbar
aufmerksamer geworden für Diskriminierung und
Ungleichbehandlung im Alltag.“
Anna Thierfelder, deutsch-polnisch-ukrainisches Projekt „Brückenbau“

Internationale Jugendbegegnungen ermöglichen Kontakt
zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen, Bekenntnisse und aus unterschiedlichen Milieus. Vielfalt
ist daher ein natürlicher Bestandteil von Jugendaustausch. Sie
bietet uns Potenzial – für Veränderung, Entwicklung und für
ein besseres Bewusstsein unseres Selbst und der Welt um uns
herum.
Bei Jugendlichen Verständnis
und Akzeptanz für Diversität
zu fördern, sie zu effektiver
Kommunikation und offenem
Dialog zu befähigen, war das
Hauptziel des dreijährigen
Themenschwerpunkts des
DPJW (2017-2019). 2018 fanden zahlreiche Seminare und
Projekte statt, bei denen junge Menschen, aber auch Organisatorinnen und Organisatoren
von Jugendbegegnungen neue Themen und Arbeitsmethoden kennenlernen konnten – oder auch Vielfalt kreativ zum
Ausdruck brachten.

3. Themenschwerpunkt 2017-2019:
Vielfalt

„Fit for diversity“
-----------------------------------------------------------------------------------Eine wichtige Aufgabe des DPJW ist die Verbesserung der
Qualität im deutsch-polnischen Jugendaustausch. Um dies zu
erreichen, können sich Leitungsteams von deutsch-polnischen
Jugendbegegnungen bei Schulungen weiterqualifizieren. 2018
hat das DPJW eine Seminarreihe entwickelt, die methodische

Hilfestellungen für die Arbeit bietet sowie dazu, wie man Vielfalt Raum gibt.
Das erste Seminar „Fit for diversity“ fand im Mai 2018 in Danzig
statt. Stereotype, Vorurteile, Identität, gesellschaftliche Vielfalt,
Diskriminierung und Konfliktlösung – all dies waren Themen,
über die die Teilnehmer/-innen gemeinsam nachdachten und
sich austauschten. Zusätzlich lernten sie Methoden zur Toleranzförderung bei der Arbeit mit Jugendlichen kennen. 2019
wurde das Seminar fortgesetzt.
Checkliste
-----------------------------------------------------------------------------------Zur Unterstützung von Organisatorinnen und Organisatoren
deutsch-polnischer Jugendprojekte hat das DPJW eine Checkliste zum Thema „Vielfalt“ erstellt. Sie soll dabei helfen, alle
Etappen einer Jugendbegegnung so vorzubereiten, dass Diversität zum Ausdruck kommt und niemand von der Teilnahme
ausgeschlossen wird. Ganz gleich, welche Herkunft, Hautfarbe,
Religion, Weltanschauung, Sprachkenntnisse oder schulischen
Leistungen die Teilnehmer/-innen haben – durch bewusst gewählte Methoden lassen sich das Programm und die allgemeine Organisation einer Begegnung so gestalten, dass das
Potenzial der Jugendlichen sichtbar wird. Die einzelnen Teile
der Checkliste helfen beim systematischen Vorbereiten und
eignen sich für Projekte zu unteschiedlichsten Themen. Die
Checkliste wurde als DIN A4-Klappkarte gestaltet und kann
über die Internetseite des DPJW bestellt werden (Rubrik „Publikationen“  „Methodik des Jugendaustauschs“).

„Wielu młodych ludzi pochyliło się nad tematami
i kwestiami, które w ich rodzinach czy środowisku
są tabuizowane lub którymi nikt z nich się wcześniej
nie interesował. Stali się bardziej uważni wobec
aktów dyskryminacji czy nierównego traktowania
innych na co dzień.”
Anna Thierfelder, polsko-niemiecko-ukraiński projekt „Budowanie mostów”

Międzynarodowe spotkania młodzieży umożliwiają nawiązanie kontaktów między ludźmi różnych narodowości, kultur,
wyznań i środowisk. Różnorodność w naturalny sposób wpisuje się więc w wymianę młodzieży. Dostrzegamy jej potencjał
– zachętę do zmiany, samorozwoju oraz zwiększania świadomości o nas samych i o otaczającym nas świecie.
Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i zrozumienia
dla różnic, efektywnej komunikacji i prowadzenia otwartego
dialogu stanowiły główny cel trzyletniego tematu przewodniego PNWM na lata 2017-2019. Pod hasłem różnorodności
PNWM zorganizowała w 2018 roku liczne seminaria i projekty,
podczas których młodzi ludzie i organizatorzy spotkań mogli
poznawać nowe tematy i metody pracy, a także pochylić się
nad różnorodnością w kreatywny sposób.
„Fit for diversity“
-----------------------------------------------------------------------------------Jednym z zadań PNWM jest podnoszenie jakości polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Aby to osiągnąć, PNWM oferuje
organizatorom polsko-niemieckich spotkań możliwość zdobywania nowych kwalifikacji. W 2018 roku PNWM opracowała
serię szkoleń dotyczących metod pracy i mechanizmów zarządzania różnorodnością.
Pierwsze seminarium pod hasłem „Fit for diversity” odbyło się
w maju 2018 roku w Gdańsku. Jego uczestnicy dzielili się refleksjami i wymieniali doświadczeniami na temat stereotypów,
uprzedzeń, tożsamości, różnorodności społecznej, dyskryminacji i rozwiązywania konfliktów. Poznali także metody pracy
z młodzieżą wspierające postawę tolerancji. Kolejne seminarium z tego cyklu odbyło się w 2019 roku.

Checklista
-----------------------------------------------------------------------------------Z myślą o organizatorach polsko-niemieckich spotkań młodzieży PNWM przygotowała listę zagadnień, które prezentują
aspekty różnorodności istotne w planowaniu i przeprowadzaniu projektów. Ważne jest bowiem, aby różnorodność była
uwzględniania na każdym
etapie pracy nad spotkaniem młodzieży, tak by było
ono dostępne dla wszystkich
chętnych.
Nieważne skąd pochodzą
uczestnicy, jaki mają kolor
skóry, czy jakie mają oceny
w szkole – poprzez świadomy
wybór metod pracy można
tak ułożyć program i zorganizować spotkanie, by uwidocznić potencjał wszystkich młodych
ludzi. Poszczególne części checklisty stanowią pomoc w systematycznym przygotowaniu spotkania i znajdują zastosowanie
przy różnorodnych tematycznie projektach. Listę można zamówić na stronie internetowej PNWM (Publikacje  Metodyka
wymiany).

3. Temat
przewodni
lat 2017-2019:
Różnorodność
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„Vielfalt ist Kunst!“
-----------------------------------------------------------------------------------Bei der Beschäftigung mit Vielfalt ging es dem DPJW nicht
nur darum, Fachwissen zu vermitteln. Auch Kreativität war
gefragt. Die Freiwilligen des DPJW, die während ihrer Zeit im
Jugendwerk traditionell ein eigenes Projekt durchführen,
hatten sich entschieden, 2018 einen Plakatwettbewerb unter
dem Motto „Vielfalt ist Kunst!“ zu organisieren. Junge Grafiker/
-innen aus Deutschland und Polen waren aufgerufen, eine
künstlerische Ausdrucksform für Vielfalt zu finden. Insgesamt
gingen 150 Plakate beim DPJW ein. Aus diesen wählte eine
Jury drei Gewinner/-innen aus und vergab eine Auszeichnung.
Dank der Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste in
Warschau (Institut für Grafik), dem Plakatmuseum in WarschauWilanów, der Bundeskunsthalle in Bonn sowie der Universität
Leipzig (Institut für Kunstpädagogik) war die fachliche Betreuung des Wettbewerbs gesichert und die Ausschreibung, das
DPJW und der Themenschwerpunkt wurden bei einer großen
Zahl junger Grafiker/-innen in beiden Ländern bekannt gemacht. Zum ersten Mal wurden die Plakate am 2. Juni 2018
während des renommierten „Saturday_Late_Art_Special“ in
der Bundeskunsthalle in Bonn gezeigt. Ein weiteres Mal konnten Besucher/-innen die Werke bei einer Ausstellung im Polnischen Institut Berlin vom 23. August bis 3. September besichtigen. Die Vernissage war ein gemeinsames Projekt des DPJW
mit dem Polnischen Institut und mit mehr als 60 Gästen ein
großer Erfolg. Außerdem wurden die Plakate bei Veranstaltungen des DPJW gezeigt: auf dem Sommerfest und bei der Zentralstellenkonferenz in Berlin, während des „Austauschlabors“

in Warschau sowie im Rahmen des Auswertungsseminars zum
Deutsch-Polnischen Jugendpreis in Berlin.
Deutsch-Polnischer Jugendpreis
„Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“
-----------------------------------------------------------------------------------Herzstück des Themenschwerpunkts war der Wettbewerb um
den Deutsch-Polnischen Jugendpreis unter dem Motto „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“. Er wurde 2017 zum sechsten Mal
ausgeschrieben und erstreckt sich wie der Themenschwerpunkt des DPJW über drei Jahre. Ziel war es, über deutsch-polnische Projekte bei Jugendlichen Offenheit und ein Verständnis für Diversität zu fördern sowie Stereotype, Vorurteile und
gesellschaftliche Ungleichheit überwinden zu helfen. Auf die
Ausschreibung hin wurden 81 Projekte eingereicht, von denen
die 20 interessantesten für die Endrunde ausgewählt wurden.
Von Januar bis Oktober 2018 fanden über 30 Jugendbegegnungen, d. h. Besuche und Gegenbesuche, statt. Thematisch
drehten sie sich um interkulturelle Bildung, interreligiösen
Dialog, Menschenrechte, Inklusion, Empowerment oder auch
wirtschaftlich-gesellschaftliche Ungleichheit. Um die Sichtbarkeit der Projekte zu gewährleisten, entstanden von jedem Projekt kurze filmische Impressionen, die auf der Facebook-Seite
des DPJW und auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurden. Die Durchführung des Deutsch-Polnischen Jugendpreises
wurde von der F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Intoleranz finanziell unterstützt.

„Różnorodność to sztuka!“
-----------------------------------------------------------------------------------Proponując organizatorom i uczestnikom polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży temat różnorodności, PNWM chciała nie
tylko skłonić ich do zdobywania fachowej wiedzy, ale także
wyzwolić w nich kreatywność. Wolontariusze, którzy tradycyjnie już w ramach swojej pracy w PNWM realizują wspólny
projekt, zdecydowali się w 2018 roku zorganizować konkurs
na plakat pod hasłem „Różnorodność to sztuka!“. Do udziału
zaprosili młodych grafików z Polski i Niemiec. Spośród 150
nadesłanych plakatów jury wyłoniło trzy zwycięskie prace
i przyznało jedno wyróżnienie. Współpraca z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Plakatu
w Wilanowie, Halą Sztuki i Wystaw Republiki Federalnej Niemiec
w Bonn oraz Wydziałem Pedagogiki Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku zapewniła projektowi profesjonalną opiekę artystyczną oraz przyczyniła się nie tylko do wypromowania idei
samego konkursu, ale także tematu przewodniego i działalności PNWM wśród młodych grafików w obu krajach. Plakaty
zaprezentowane zostały szerszej publiczności po raz pierwszy 2 czerwca 2018 roku podczas prestiżowego wydarzenia
„Saturday_Late_Art_Special” w Galerii Sztuki Republiki Federalnej Niemiec w Bonn. Kolejny raz można było je podziwiać
od 28 sierpnia do 3 września 2018 roku w Instytucie Polskim
w Berlinie. Wernisaż wystawy był wspólnym projektem PNWM
i Instytutu Polskiego w Berlinie i cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. Plakaty prezentowano również podczas innych wydarzeń organizowanych przez
PNWM: podczas przyjęcia letniego i Konferencji Jedno-

stek Centralnych w Berlinie, „Laboratorium Wymiany”
w Warszawie i seminarium podsumowującego konkurs
o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży w Berlinie.
Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży
„Razem w Europie. Jeden cel”
-----------------------------------------------------------------------------------Flagowym projektem związanym z tematem przewodnim PNWM był konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”. Konkurs ten został
ogłoszony po raz szósty i podobnie jak temat przewodni
„Różnorodność” towarzyszył PNWM przez trzy lata. Wzięły
w nim udział polsko-niemieckie i trójstronne projekty, których
celem było promowanie wśród młodzieży postawy otwartości
i zrozumienia dla różnorodności, a zarazem przeciwstawiania
się stereotypom, uprzedzeniom i nierównościom społecznym.
Do konkursu zgłoszono 81 projektów. Do finału zakwalifikowało się 20 spośród nich. W ramach drugiego etapu konkursu od stycznia do października 2018 roku odbyło się ponad
30 spotkań młodzieży (wizyt i rewizyt). Wśród podejmowanych tematów pojawiły się: edukacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, prawa człowieka, inkluzja, empowerment
i nierówności ekonomiczno-społeczne. Z każdego z projektów
powstał krótki film promocyjny, prezentowany na profilach
PNWM na Facebooku i YouTube. Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży został zrealizowany przy finansowym
wsparciu Fundacji F. C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi
i Nietolerancji.
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„Wege zur Erinnerung“
-----------------------------------------------------------------------------------Besuche von Jugendgruppen in Gedenkstätten für die Opfer
nationalsozialistischer Verbrechen stellen eine große Herausforderung für die Jugendlichen und ihre Betreuer/-innen dar.
Sie erfordern eine besondere Vor- und Nachbereitung sowie
häufig auch die professionelle Unterstützung von Pädagoginnen und Pädagogen
der Gedenkstätten oder anderer Bildungseinrichtungen,
die sich inhaltlich mit dem
Nationalsozialismus auseinandersetzen. Die Zusammenarbeit mit externen Pädagogen zahlt sich jedoch
aus, da die Jugendlichen so beispielsweise leichter an Workshops zu den Themen Zweiter Weltkrieg, NS-Verbrechen oder
zum Alltag verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in der
Zeit des Nationalsozialismus teilnehmen können. Die hohe
Zahl der bisher durchgeführten Jugendbegegnungen zu diesen Themen zeugt davon, wie groß der Bedarf ist und welche
Bedeutung Projekten über die Zeit des Nationalsozialismus für
die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft von Deutschen und
Polen zukommt.
Aus diesen Gründen unterstützt das DPJW mit dem Förderprogramm „Wege zur Erinnerung“ gemeinsame deutsch-polnische
bzw. trilaterale Jugendbegegnungen an Orten der Erinnerung.
2018 wurde das Programm bereits zum vierten Mal ausgeschrieben. Eingereicht wurden insgesamt 73 Projekte, von

4. Projekte mit
besonderer
Bedeutung

denen 53 im Rahmen von Schulpartnerschaften und 20 als
gemeinsame Vorhaben von Jugendgruppen oder Organisationen und Einrichtungen der Jugendarbeit geplant waren. Eine
Jury wählte 45 Projekte aus, die eine besondere Förderung
erhielten.
Die eingereichten Projekte waren allesamt gut vorbereitet und
von hoher Qualität. Das DPJW begleitete einige Begegnungen
mit einem Filmteam. Aus den Aufnahmen entstand ein Film,
der zeigt, wie Geschichtsprojekte umgesetzt und Jugendliche dabei eingebunden werden können. Auch verschafft der
Film Jugendlichen Gehör in der Diskussion darüber, wie die
gemeinsame Beschäftigung mit der Vergangenheit die Grundlage für das Nachdenken über die Gegenwart und das Leben
künftiger Generationen bilden kann und sollte.
Sprache im Austausch
-----------------------------------------------------------------------------------Verständigung ist bei einem deutsch-polnischen Austausch
ein wichtiges Anliegen. Dazu braucht es gar nicht die perfekte
Beherrschung der Sprache des anderen – entscheidend ist
vielmehr, dass man seinem Gegenüber verständlich macht,
was man ausdrücken möchte. Gerade bei nur geringen Kenntnissen in der Sprache der Nachbarn hat sich Sprachanimation
bewährt, die aus deutsch-polnischen Begegnungen nicht
mehr wegzudenken ist.
Das DPJW fördert das Erlernen geeigneter Methoden und Spiele unter anderem mit der Workshopreihe „Zip-Zap“, die 2018
bereits zum elften Mal stattfand. Ziel der Workshops war es,
spielerische Sprachübungen zu vermitteln, die Teilnehmende

„Zachować pamięć“
-----------------------------------------------------------------------------------Wizyty w miejscach upamiętniających ofiary terroru hitlerowskiego są dla młodych ludzi i ich opiekunów szczególnym wyzwaniem. Wymagają starannego przygotowania, dogłębnej
refleksji, niejednokrotnie także specjalistycznego wsparcia
ze strony pedagogów pracujących w miejscach pamięci lub
placówkach edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami nazizmu. Warto zdecydować się na taką współpracę. Umożliwia
ona młodym ludziom udział w specjalistycznych warsztatach
poświęconych II wojnie światowej, zbrodniom hitlerowskim
czy życiu różnych grup społecznych w okresie narodowego
socjalizmu. Wysoka liczba projektów o tematyce historycznej dotyczącej okresu II wojny światowej świadczy o potrzebie pogłębienia wiedzy na ten temat i znaczeniu tego typu
spotkań dla budowania wspólnej przyszłości Polaków i Niemców.
Dlatego PNWM za pomocą specjalnego programu dotacji
„Zachować Pamięć” wspiera wspólne polsko-niemieckie oraz
trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hilterowskiego. W 2018 roku nabór do tego programu PNWM ogłosiła
już po raz czwarty. Wpłynęły do nas łącznie 73 projekty: 53
realizowane w ramach partnerstw pomiędzy szkołami oraz
20 pomiędzy instytucjami i organizacjami pracującymi
z młodzieżą, a także grupami młodzieży. Spośród nich jury
wyłoniło 45 projektów, które otrzymały specjalne stawki dofinansowania.
Zgłoszone projekty wyróżniały się starannym przygotowaniem i wysoką jakością. Niektórym z nich PNWM towarzyszyła
w trakcie realizacji z ekipą filmową. Nakręcony materiał

posłużył do stworzenia filmu prezentującego możliwości
realizacji projektów historycznych, a także obrazującego,
w jaki sposób aktywnie włączać w nie młodzież. Film oddaje
również młodym ludziom głos w dyskusji o tym, jak wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno
być podstawą do rozważań o teraźniejszości i życiu przyszłych
pokoleń.

4. Projekty
o szczególnym
znaczeniu

Język podczas wymiany
--------------------------------------Bardzo ważnym aspektem
każdego polsko-niemieckiego spotkania jest komunikacja. Nie musi się ona
odbywać dzięki perfekcyjnej
znajomości języka obcego – ważniejsza jest chęć i intencja przekazania drugiej osobie swoich myśli. W przypadkach słabej znajomości języka
sąsiada doskonale sprawdzają się metody z zakresu animacji
językowej, bez których nie można już sobie wyobrazić polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
PNWM wspiera naukę odpowiednich metod i zabaw animacji
językowej poprzez organizację serii warsztatów „Zip-Zap“,
które w 2018 roku odbyły się już po raz jedenasty. Ich celem
było zapoznanie uczestników z ćwiczeniami językowymi,
które pozwalają młodzieży przełamywać bariery językowe,
zachęcają do komunikacji i interakcji, a jednocześnie pozytywnie wpływają na dynamikę grupy. W trakcie warsztatów
prezentowano i wykorzystywano nową publikację PNWM
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„Dass sich eine berufsbildende Schule an einer
deutsch-polnisch-russischen Jugendbegegnung
beteiligt, ist nicht selbstverständlich. Die Jugendlichen werden diese positive Erinnerung ein Leben
lang behalten und eher ein Interesse daran haben,
international zu denken.“

„Udział szkoły zawodowej w polsko-niemiecko-rosyjskim spotkaniu młodzieży nie jest czymś oczywistym. Młodzież przez całe swoje życie zachowa
w pamięci to pozytywne wspomnienie i będą bardziej
skłonni do myślenia w sposób międzynarodowy.”
Kornelia Kurowska, Liesa Pieczyk, projekt „Media społecznościowe –
pokusa czy niebezpieczeństwo?”

Liesa Pieczyk, Kornelia Kurowska, Projekt „Verführung oder Verderben theatraler Workshop vom Nutzen sozialer Medien“

von Jugendbegegnungen leichter sprachliche Hürden überwinden lassen, sie zu Kommunikation und Interaktion anregen
und sich zudem positiv auf Gruppendynamik und Gruppengefühl auswirken. Bei den Workshops wurden die neue Publikation „Alibi, Bingo, Chaos – ABC-Buch der deutsch-polnischen
Sprachanimation“ sowie das Kartenspiel „Ball im Spiel“ vorgestellt und benutzt.
Da Sprachanimation auch bei trilateralen Begegnungen zum
Einsatz kommen kann, fand im April 2018 ein dreitägiger
deutsch-polnisch-russischer Aufbauworkshop in Görlitz statt.
Auch hier hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, Methoden
der Sprachanimation zu üben und mit ihnen zu experimentieren. Die Organisation des Workshops übernahmen die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und Meetingpoint
Music Messiaen e. V.
Darüber hinaus fand 2018 zum dritten Mal ein Vernetzungstreffen für Sprachanimationstrainer/-innen statt, die für verschiedene Fördereinrichtungen und Organisationen der internationalen Jugendarbeit tätig sind. Während des dreitägigen
Treffens standen der Erfahrungsaustausch, die Weiterbildung
sowie die Entwicklung von Ideen für gemeinsame Projekte im
Mittelpunkt. Unter anderem wurde vereinbart, kurze VideoAnleitungen zu den bekanntesten Sprachanimationsübungen
zu erstellen, ein internationales Kochbuch mit Begleitaktivitäten aus der Sprachanimation sowie einen gemeinsamen Flyer.

„Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!“
-----------------------------------------------------------------------------------Der Einstieg ins Berufsleben ist eine besondere Zeit im Leben
junger Menschen, in der sie viel über sich nachdenken. Internationale Jugendbegegnungen wiederum geben jungen
Menschen die Möglichkeit, sich selbst anders wahrzunehmen,
Interessen zu entdecken und neue Fähigkeiten zu entwickeln.
Was wäre naheliegender, als beides miteinander zu verbinden?
Mit dem Projekt „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!“ tut das DPJW genau dies, wobei es besonders Jugendliche von Förder-, Haupt-, Real- und Berufsschulen anspricht.
Sie sind unter den Teilnehmenden internationaler Jugendbegegnungen unterrepräsentiert, profitieren jedoch überproportional von der Teilnahme und dem damit verbundenen
Perspektivwechsel.
Grundidee des Projekts sind schulisch-außerschulische Partnerschaften, d. h. die Begegnungen der Schüler/-innen finden
in Bildungsstätten statt, die auf deutsch-polnischen Austausch
spezialisiert sind. In der ersten Projektphase 2018/19 finden
während dieser Treffen thematische Workshops für die Jugendlichen, Besuche in Unternehmen und Projektarbeit statt.
All das trägt dazu bei, dass die Jugendlichen erste internationale Erfahrungen sammeln und einen Einblick in den Arbeitsmarkt bekommen. Dies soll sie ermutigen und zu einem
nächsten Schritt motivieren: ein individuelles Berufspraktikum
im Nachbarland. Geplant ist, dass etwa 40 Plätze für individuelle Praktika in grenznahen Firmen angeboten werden.
2018 fanden Informations- und Vernetzungsveranstaltungen statt mit dem Ziel, Bildungsstätten und Schulen für die
Teilnahme am Projekt auszuwählen. Das Projekt wurde auf

„Alibi, Bingo, Chaos – Abecadło polsko-niemieckiej animacji
językowej” oraz grę towarzyską „Piłka w grze”. Metody animacji
językowej stosuje się także podczas trójstronnych spotkań
młodzieży. W kwietniu 2018 roku w Görlitz odbyły się trzydniowe polsko-niemiecko-rosyjskie warsztaty dla zaawansowanych, podczas których uczestnicy mogli przećwiczyć wybrane metody komunikacji werbalnej. Do organizacji tego
wydarzenia włączyły się Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży oraz stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e. V.
Ponadto w 2018 roku już po raz trzeci odbyło się spotkanie
sieciujące dla trenerów animacji językowej współpracujących
z placówkami i organizacjami wspierającymi międzynarodową
wymianę młodzieży. Podczas tego wydarzenia główny akcent położono na wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji oraz wypracowywanie pomysłów na wspólne projekty. Uzgodniono między innymi wspólną produkcję krótkich
filmów instruktażowych z popularnymi ćwiczeniami z animacji
językowej, wydanie międzynarodowej książki kucharskiej
zawierającej metody animacji językowej oraz opracowanie
wspólnej ulotki.
„Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!“
-----------------------------------------------------------------------------------Rozpoczęcie życia zawodowego to szczególny moment
w życiu każdego młodego człowieka, który skłania do autorefleksji. Międzynarodowe spotkania młodzieży są dla
młodych ludzi doskonałą okazją do spojrzenia na siebie
odrobinę inaczej, odkrywania zainteresowań i rozwijania
nowych umiejętności. Dlaczego zatem nie połączyć obu tych

procesów? PNWM za pomocą projektu „Razem osiągniemy
więcej. Teraz zawodowo“ zaprosiła do udziału w polsko-niemieckiej wymianie uczniów szkół przygotowujących do zawodu. Młodzi ludzie uczęszczający do szkół branżowych
i techników stanowią najmniej liczną grupę uczestników projektów międzynarodowych. Niejednokrotnie PNWM mogła
się jednak przekonać, że to właśnie oni wynoszą szczególne
korzyści ze zmiany perspektywy, którą umożliwia wymiana
międzynarodowa.
Projekt „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo“ opiera się na idei partnerstw szkolno-pozaszkolnych. Spotkania
uczniów z Polski i Niemiec nie odbywają się w szkołach, lecz
w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckiej wymianie. W pierwszej fazie projektu, w roku
szkolnym 2018/2019, zostały zorganizowane warsztaty tematyczne, wizyty w zakładach pracy oraz praca metodą projektów.
Dzięki tym działaniom młodzi ludzie mogli zdobyć pierwsze
doświadczenia międzynarodowe i nawiązać kontakty na rynku pracy. Wszystko po to, by zachęcić i zmotywować ich do
podjęcia kolejnego kroku – odbycia indywidualnych praktyk
zawodowych w kraju sąsiada. W planach PNWM jest zaoferowanie 40 indywidualnych miejsc praktyk w przygranicznych
zakładach pracy.
W 2018 roku odbyły się liczne spotkania informacyjne
i sieciujące, służące wyłonieniu placówek kształceniowych
i szkół, które wezmą udział w projekcie. Program prezentowany był podczas targów edukacyjnych i różnych szkoleń
w Polsce i Niemczech. PNWM przystąpiła też do tworzenia sieci
polskich i niemieckich firm w obszarze przygranicznym, które
pozwolą młodym ludziom zdobyć pierwsze doświadczenia
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Bildungsmessen sowie bei Weiterbildungen in Deutschland
und Polen vorgestellt. Auch hat das DPJW damit begonnen, ein
Netzwerk deutscher und polnischer Firmen aus dem grenznahen Raum aufzubauen, das jungen Menschen erste Berufserfahrung geben oder sie beruflich weiterbilden kann.
Für die Jahre 2018–2020 erhält das Projekt finanzielle Unterstützung der Stiftung Neue Länder in der Otto Brenner
Stiftung. Die Schirmherrschaft über das Projekt haben Elke
Büdenbender, Gattin des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, und Agata Kornhauser-Duda, Gattin des
Präsidenten der Republik Polen, übernommen.
MINT-Fächer und Jugendaustausch
-----------------------------------------------------------------------------------Was kann jungen Menschen dabei helfen, sich selbstbewusst
in unserer sich rasant wandelnden und stark technologisierten
Welt zu bewegen? Kenntnisse in MINT-Fächern und internationale Austauscherfahrungen. Durch digitale Selbständigkeit,
forschendes und entdeckendes Lernen erhalten Jugendliche
ein besseres Verständnis der Welt von heute und können eigene Visionen für die Zukunft entwickeln. Um dies zu fördern,
unterstützt das DPJW mit dem Programm „Experiment Austausch“ Schulen und Jugendeinrichtungen dabei, Fragen aus
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
zum Thema einer internationalen Jugendbegegnung zu machen.
Als Kooperationspartner konnten die Deutschen Telekom Stiftung sowie das Wissenschaftszentrum Kopernikus in Warschau
gewonnen werden. Beide Partner verfügen über langjährige

Erfahrungen in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und in der
Umsetzung von naturwissenschaftlich-technischen Projekten,
wobei forschendes Lernen und selbständiges Konstruieren
im Vordergrund stehen. Die Deutsche Telekom Stiftung führt
in Deutschland an rund 100 Schulen das Programm JuniorIngenieur-Akademie durch, das Wissenschaftszentrum Kopernikus koordiniert in Polen das Netzwerk der „Klubs der jungen
Forscher“
Vertreter/-innen beider Institutionen kamen im September
2018 zu einem strategischen Arbeitstreffen im Warschauer
DPJW-Büro zusammen und nahmen Anfang November am
„Austauschlabor – Kongress für deutsch-polnischen Schüleraustausch“ in Warschau teil. Im Rahmen des Kongresses wurden zwei Workshops zu MINT-Themen angeboten – einer in
Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Kopernikus, ein
weiterer mit der polnischen Stiftung zur Förderung des Bildungssystems. Darüber hinaus wurden im Rahmen des „Ideenforums“ deutsch-polnische Beispielprojekte zum Thema MINT
vorgestellt sowie interessierte deutsche Schulen mit JuniorIngenieur-Akademie mit polnischen Lehrkräften der „Klubs
der jungen Forscher“ zur Anbahnung von Partnerschaften zusammengebracht.
2018 hat das DPJW rund 20 Begegnungen mit MINT-Bezug
gefördert, wobei sehr unterschiedliche Themen aufgegriffen
wurden: Teils hatten die Austausche sehr niedrigschwellige
Ansätze, teils gab es spezialisierte Projekte. Zudem wurde ein
Netzwerk mit wichtigen Ansprechpartnern in Deutschland
und Polen aufgebaut.

zawodowe lub umożliwią dalsze kształcenie.
Projekt „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo“ otrzymał
na lata 2018–2020 dofinansowanie ze środków niemieckiej
Fundacji Nowe Landy przy Fundacji im. Otto Brennera. Został
także objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski Agaty Kornhauser-Dudy oraz Małżonki
Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Elke Büdenbender.
Przedmioty STEM i wymiana młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Co może ułatwić młodym ludziom świadome poruszanie się
w zglobalizowanym, ciągle zmieniającym się świecie pełnym
nowych technologii? Wiedza z zakresu STEM (nauk ścisłych,
technologii, inżynierii i matematyki) i międzynarodowe
doświadczenia. Obserwacje, doświadczanie, zadawanie pytań
i poszukiwanie odpowiedzi uczą młodzież myśleć twórczo,
lepiej rozumieć współczesny świat, a także kształtować świat
przyszłości. Dlatego poprzez program „Eksperyment Wymiana” poświęcony tematyce STEM zachęcamy szkoły i placówki
młodzieżowe, aby podczas międzynarodowych spotkań
młodzieży podejmowały tematy z zakresu nauk ścisłych, matematyki, informatyki czy techniki.
Partnerami programu „Eksperyment Wymiana” są Centrum
Nauki Kopernik (CNK) w Warszawie oraz Fundacja Deutsche

Telekom (DTS) w Bonn. Obaj partnerzy posiadają wieloletnie
doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą oraz w realizacji projektów naukowo-technicznych, opartych na uczeniu
się poprzez eksperymentowanie i samodzielne konstruowanie.
Ponadto CNK jest opiekunem sieci Klubów Młodego Odkrywcy
w Polsce, a DTS prowadzi w Niemczech Akademię Młodych
Inżynierów.
Na początku listopada 2018 roku przedstawiciele CNK i DTS
wzięli udział w „Laboratorium wymiany”, kongresie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej w Warszawie. Podczas konferencji
PNWM zaprezentowała dwa warsztaty poświęcone tematyce
STEM – jeden we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, drugi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Ponadto w ramach
„Forum pomysłów” przedstawiono przykładowe polsko-niemieckie projekty o tej tematyce, a zainteresowanym nauczycielom z Klubów Młodego Odkrywcy oraz z tak zwanych szkół
STEM z Niemiec umożliwiono spotkanie i nawiązanie nowych
partnerstw.
W 2018 roku PNWM wsparła około 20 spotkań o tematyce
STEM, w czasie których podejmowano różne tematy – od łatwo
przystępnych po wyspecjalizowane, a także stworzyła sieć kontaktów z ważnymi partnerami w Polsce i Niemczech.
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„Die Jugendbegegnung hat uns gezeigt, dass es
in einem gestalteten und begleiteten Rahmen sehr
schnell dazu kommt, dass die Jugendlichen sich
gemeinsam über ihre Interessen und Neigungen zu
neuen Gruppen definieren und die nationale oder
kulturelle Herkunft in den Hintergrund tritt.“
Anne-Laure Leroy, Magdalena Antoniewicz, Projekt „Tanz- und Filmfabrik“

Im Jahr 2018 erhöhte die Bundesrepublik Deutschland ihren
Regierungsbeitrag um eine Million Euro. Dies trug wesentlich
dazu bei, dass alle förderfähigen Anträge unterstützt werden
konnten.

Jugendbegegnungen
---------------------------------------2018 konnte das DPJW insgesamt 2.295 Projekte fördern. Die meisten Jugendbegegnungen (1.453) fanden
im Rahmen eines Schulaustausch statt, 842 als außerschulische Begegnung. Bei
den meisten Projekten handelte es sich um bilaterale,
deutsch-polnische Begegnungen. 254 Begegnungen waren trilateral, wobei die Ukraine, Tschechien, Frankreich und
Russland die beliebtesten Drittländer waren.
Geografisch verteilten sich die vom DPJW geförderten Jugendbegegnungen wie folgt: 1.127 fanden in Deutschland
statt, 1.154 in Polen und 14 in einem Drittland. Insgesamt kam
die finanzielle Unterstützung durch das Jugendwerk 89.799

5. Förderung
und Statistiken

jungen Menschen zugute. Von diesen kamen 42.484 Teilnehmer/-innen aus Deutschland, 44.065 aus Polen und 3.250 aus
anderen Ländern. Wie im Vorjahr fanden in Deutschland die
meisten Projekte in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen statt. In Polen waren die Woiwodschaften Niederschlesien, Westpommern und Lebuser Land am aktivsten.

DPJW-Fortbildungen und Veranstaltungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
-----------------------------------------------------------------------------------Neben seiner Fördertätigkeit führt das DPJW Eigenprojekte
durch, mit denen es Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
des deutsch-polnischen Jugendaustauschs weiterqualifiziert,
vernetzt, unterstützt oder auch neue hinzu gewinnt. Dies geschieht beispielsweise durch Schulungen, Partnerbörsen und
Konferenzen. 2018 fanden insgesamt 16 solcher Veranstaltungen statt. Von den insgesamt 1.094 Teilnehmenden kamen die
meisten aus Polen (658 Teilnehmer/-innen bzw. 60,1%), 409
Personen bzw. 37,4% der Teilnehmer/-innen aus Deutschland.
Aus einem Drittland (Ukraine) reisten 27 Teilnehmende an. Ein
Trend setzte sich auch 2018 fort: Bei den Fachveranstaltungen
des DPJW war der Anteil von Frauen deutlich höher als der von
Männern und betrug 75%.

„To spotkanie młodzieży pokazało nam, że poprzez
stworzenie odpowiednich ram i dzięki wsparciu ze
strony prowadzących młodzież szybko zaczyna
tworzyć nowe grupy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i upodobaniami, a pochodzenie narodowe
lub kulturowe schodzi na dalszy plan.”
Magdalena Antoniewicz, Anne-Laure Leroy, projekt „Fabryka tańca i filmu“

W 2018 roku Republika Federalna Niemiec podniosła wkład
rządowy do budżetu PNWM o milion euro. Dzięki zwiększeniu
budżetu PNWM wsparła wszystkie projekty spełniające warunki ubiegania się o dotację.

Spotkania młodzieży
---------------------------------------W 2018 roku PNWM dofinansowała w sumie 2295 projektów.
Większość spotkań zorganizowano w ramach wymiany szkolnej – 1453. Pozaszkolnych projektów wymiany młodzieży odbyło się 842. Były to głównie bilateralne, polsko-niemieckie
spotkania. 254 projekty miały charakter trójstronny, przy czym
Ukraina, Czechy, Francja i Rosja znalazły się wśród najczęściej
wybieranych krajów partnerskich.
Pod względem geograficznym spośród dofinansowanych
projektów 1154 miało miejsce w Polsce, 1127 w Niemczech, a 14 w kraju trzecim. W spotkaniach zrealizowanych
w 2018 roku wzięło udział łącznie 89 799 uczestników, w tym
44 065 z Polski, 42 484 z Niemiec i 3250 z kraju trzeciego.
Najczęściej odbywały się one w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Po stronie niemieckiej, podobnie jak w minionym roku, najwięcej projektów
zrealizowano w Brandenburgii, Nadrenii Północnej-Westfalii
i Dolnej Saksonii.

Szkolenia i projekty PNWM dla multiplikatorów
-----------------------------------------------------------------------------------Poza działalnością dotacyjną PNWM realizuje również projekty
własne mające na celu podnoszenie kwalifikacji animatorów
polsko-niemieckich spotkań młodzieży, pomoc przy nawiązywaniu kontaktów oraz pozyskiwanie nowych organizatorów wymiany. Do takich
działań należą między innymi
szkolenia, giełdy kontaktów
i konferencje. W 2018 roku
PNWM zorganizowała 14
tego typu wydarzeń. Wzięły
w nich udział 1094 osoby,
z czego najwięcej z nich pochodziło z Polski – 658 osób
(60,1%), z Niemiec zaś 409
(37,4%). 27 uczestników pochodziło z Ukrainy. W 2018 roku
utrzymała się tendencja z minionych lat: odsetek kobiet biorących udział w programach specjalistycznych był zdecydowanie
wyższy niż mężczyzn i wynosił 75%.
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„Was hat sie gesagt? Übersetz doch mal schnell!“
Handreichung für Sprachmittler/-innen deutsch-polnischer
Jugendbegegnungen
-----------------------------------------------------------------------------------Ohne sie sind deutsch-polnische Jugendbegegnungen kaum
denkbar – die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler. Sie dolmetschen nicht nur, sondern
stehen auch in enger Beziehung zur Gruppe und unterstützen die Kommunikation
auf vielfältige Weise. Damit
sie gut arbeiten können, müssen sie von den Organisatorinnen und Organisatoren einer Begegnung ausreichend
vorbereitet und im Verlauf einer Veranstaltung mitbedacht
werden. Die Publikation „Was hat sie gesagt? Übersetz doch
mal schnell“ erläutert, wie diese Zusammenarbeit aussehen
kann, beschreibt den spezifischen Charakter einer Jugendbegegnung sowie verbale und non-verbale Herausforderungen
bei der Arbeit. Zudem enthält die Handreichung Hinweise zu
Fachliteratur und Informationen zu Schulungen.

6. Publikationen

Das Buch kann in deutscher und polnischer Sprachversion in
den Büros des DPJW kostenfrei bestellt werden und steht zudem auf der Internetseite unter „Publikationen“ „Sprache“ als
Download zur Verfügung.

„Was für eine Begegnung!
Aspekte des deutsch-polnischen Jugendaustauschs“
-----------------------------------------------------------------------------------Für Neulinge wie alte Hasen des Jugendaustauschs hat das
DPJW ein Handbuch erarbeitet, dass ihnen die Planung, Durchführung und Auswertung von Jugendbegegnungen erleichtert. Wie gestaltet man die Zusammenarbeit im Leitungsteam
reibungslos? Welche Veranstaltungsformate gibt es? Wie werden soziale und interkulturelle Kompetenzen bei den Beteiligten gefördert? In dem vielseitigen Nachschlagewerk behandeln die Autorinnen und Autoren zentrale pädagogische
Fragen rund um den Jugendaustausch und setzen sich unter
anderem mit Partizipation, der Motivation des Leitungsteams
bzw. der Teilnehmenden sowie mit Diversität bei Begegnungen auseinander. Jedes Kapitel beinhaltet zudem eine Checkliste, in der die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Themas
übersichtlich zusammengefasst sind.
Auch diese Publikation kann in deutscher und polnischer Sprachversion in den Büros des DPJW kostenfrei bestellt oder unter
www.dpjw.org (Rubrik „Publikationen“ „Methodik des Jugendaustauschs“) heruntergeladen werden.

„Co powiedziała? Możesz przetłumaczyć?“
Podręcznik dla pośredników językowych na polsko-niemieckich spotkaniach młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Trudno sobie wyobrazić polsko-niemieckie spotkanie młodzieży bez pośredników językowych. Ich zadanie polega nie tylko
na tłumaczeniu. Są oni także częścią grupy i wspierają komunikację w różnoraki sposób. By mogli dobrze pracować, organizatorzy spotkania muszą ich odpowiednio przygotować oraz
pamiętać o ich roli przez cały przebieg spotkania. Publikacja
„Co powiedziała? Możesz przetłumaczyć?“ porusza kwestie,
takie jak: znaczenie pośrednika językowego i prowadzących
wymianę, zasady współpracy, specyficzny charakter spotkania
młodzieży oraz wyzwania werbalne i niewerbalne. Zawiera
także wskazówki dotyczące literatury fachowej i informacje
o szkoleniach.
Książkę w polskiej i niemieckiej wersji językowej można bezpłatnie zamówić w obu biurach PNWM. Jest ona również dostępna online na stronie www.pnwm.org w zakładce „Publikacje”  „Język” jako PDF do pobrania.

„Co za spotkanie! Aspekty polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży“
-----------------------------------------------------------------------------------PNWM kieruje ten podręcznik zarówno do początkujących,
jak i doświadczonych organizatorów wymiany młodzieży. Jest
to książka, która ułatwia planowanie, realizację i ewaluację
polsko-niemieckich projektów. Co zrobić, by współpraca w zespole prowadzącym
przebiegała bez zakłóceń?
Jakie formaty spotkań rozróżniamy? Jak przebiega proces
rozwijania kompetencji społecznych i międzykulturowych u uczestników? Autorzy publikacji stworzyli uniwersalne kompendium wiedzy, w którym
poruszają istotne kwestie związane z pedagogiką wymiany,
takie jak: partycypacja, motywacja organizatorów i uczestników oraz różnorodność w projektach wymiany. Każdy rozdział
zawiera także checklistę, która w przejrzysty sposób podsumowuje najważniejsze aspekty każdego z tematów.

6. Publikacje

Także tę publikację można bezpłatnie zamówić w obu biurach
PNWM w polskiej i niemieckiej wersji językowej lub pobrać ją
na stronie www.pnwm.org (zakładka „Publikacje”  „Metodyka
wymiany”).
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Im Jahr 2018 verfügte das DPJW (nach Umrechnung) über
insgesamt 11.249.793 Euro. Davon trug die Bundesrepublik Deutschland 7.000.000 Euro und die Republik Polen
18.000.000 Złoty, was einem Gegenwert von 4.249.793 Euro
entsprach. Darüber hinaus warb das DPJW Drittmittel in Höhe
von 801.051 Euro ein.

7. Finanzen

Mittelverwendung
--------------------------------------78,14% wurden für die Förderung von 2.295 deutschpolnischen bzw. trilateralen
Begegnungen aufgewendet, die von Trägern im Jahr 2018 organisiert wurden. 4,54% flossen in Fortbildungen, Seminare
und Publikationen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Partnereinrichtungen. Der Verwaltungskostenanteil
belief sich auf 17,33%.
Drittmittel
-----------------------------------------------------------------------------------2018 hat das DPJW Drittmittel von verschiedenen Institutionen
in Höhe von 801.051 EUR für folgende Projekte und Programme eingesetzt:
Auswärtiges Amt:
668.520 Euro für trilaterale Austauschprojekte im Rahmen des
Programms „Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland“.

Stiftung Neue Länder in der Otto Brenner Stiftung:
57.581 Euro für das Programm „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!“ (siehe S. 30).
F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Intoleranz:
50.000 Euro zur Förderung des 6. Deutsch-Polnischen Jugendpreises „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ (siehe S. 26).
Deutsche Telekom Stiftung:
14.950 Euro für das Förderprogramm für MINT-Projekte im
internationalen Jugendaustausch „Experiment Austausch”
(S. 32) sowie für das „Austauschlabor – Kongress zum deutsch-polnischen Schüleraustausch” (siehe S. 18).
Sanddorf-Stiftung:
8.000 Euro für die Publikation „DPJW-Starterpaket”.
A&O Hostels and Hostels Holding AG:
2.000 Euro für das „Austauschlabor – Kongress zum deutschpolnischen Schüleraustausch”, 5.-6.11.2018 in Warschau.
Zudem ging das DPJW eine finanzielle Kooperation mit der
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten ein. Die Stiftung
übernahm bei dem Seminar „Die Würde des Menschen ist
(an-)tastbar. Menschenrechte und Demokratielernen an
NS-Gedenkstätten“ Kosten in Höhe von 8.000 Euro in Form
einer Ko-Finanzierung.

Budżet PNWM w 2018 roku wynosił 11 249 793 euro (po denominacji). Składały się na niego wpływy rządów Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 18 000 000 złotych (po denominacji:
4 249 793 euro) oraz Republiki Federalnej Niemiec w wysokości 7 000 000 euro. Ponadto PNWM pozyskała dodatkowe
środki finansowe w wysokości 801 051 euro.
Wykorzystanie budżetu PNWM
-----------------------------------------------------------------------------------W 2018 roku PNWM przeznaczyła 78,14% środków na dofinansowanie 2295 polsko-niemieckich lub trójstronnych spotkań
młodzieży zorganizowanych przez beneficjentów. 4,54% budżetu zostało przeznaczone na szkolenia, seminaria, publikacje
i inne projekty własne PNWM dla organizatorów spotkań młodzieży oraz instytucji partnerskich. Na koszty administracyjne
w 2018 roku wydano w sumie 17,33% środków.
Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
-----------------------------------------------------------------------------------W 2018 roku PNWM przeznaczyła dodatkowe środki i darowizny w wysokości 801 051 euro, pozyskane od poniżej wymienionych instytucji, na realizację następujących projektów:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej
Niemiec:
668 520 euro na dofinansowanie trójstronnych projektów wymiany w ramach programu „Zacieśnianie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego
i Rosji”.

Fundacja Nowe Landy przy Fundacji im. Otto Brennera:
57 581 euro na dofinansowanie projektu „Razem osiągniemy
więcej. Teraz zawodowo!“ (szczegóły na str. 31).
Fundacja F. C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi
i Nietolerancji:
50 000 euro na dofinansowanie VI Polsko-Niemieckiej
Nagrody Młodzieży „Razem
w Europie. Jeden cel“ (szczegóły na str. 27).

7. Finanse

Fundacja Deutsche Telekom:
14 950 euro na dofinansowanie projektu „Eksperyment Wymiana“ – programu wspierania projektów o tematyce STEM
(szczegóły na str. 33) w międzynarodowej wymianie młodzieży
oraz „Laboratorium Wymiany – kongresu polsko-niemieckiej
wymiany szkolnej” (szczegóły na str 19).
Fundacja Sanddorf-Stiftung:
8000 euro na dofinansowanie publikacji „Pakiet startowy
PNWM”.
A&O Hostels and Hostels Holding AG:
2000 euro na dofinansowanie „Laboratorium Wymiany –
kongresu polsko-niemieckiej wymiany szkolnej”.
Ponadto PNWM zawarła umowę dotyczącą współfinansowania wspólnego projektu z Fundacją Miejsca Pamięci Dolnej
Saksonii. Fundacja ta pokryła część kosztów seminarium „Godność ludzka jest (nie)naruszalna. Prawa człowieka i edukacja
na rzecz demokracji w miejscach pamięci“ w wysokości 8000
euro.
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Deutsch-Polnischer Jugendrat
Der Deutsch-Polnische Jugendrat ist das oberste Organ des
Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Vorsitzende waren auf
deutscher Seite die Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend Dr. Franziska Giffey (seit April 2018)
bzw. Dr. Katarina Barley (bis
März 2018) sowie auf polnischer Seite die Ministerin für
Nationale Bildung Anna Zalewska.
Der Jugendrat setzt sich aus
24 Personen zusammen, je 12 aus Deutschland und Polen.
Jeweils sechs Ratsmitglieder sind Vertreter/-innen von Ministerien und Regierungsinstitutionen. Die weiteren je sechs Mandate sind Einrichtungen vorbehalten, die sich mit Jugendarbeit
und/oder den internationalen Beziehungen befassen. Die Ratsmitglieder werden für drei Jahre berufen, die Amtszeit der
aktuellen Mitglieder dauert von 2017 bis 2019.

8. Gremien

Vorsitzende:

. Bundesministerin Dr. Franziska Giffey
.

(Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, BMFSFJ),
bis März 2018 Dr. Katarina Barley
Ministerin Anna Zalewska
(Ministerium für Nationale Bildung, MEN)

Stellvertretende Vorsitzende:
. Staatssekretärin Juliane Seifert (BMFSFJ),
bis März 2018 Dr. Ralf Kleindiek
. Unterstaatssekretär Maciej Kopeć (MEN),
bis März 2018 Marzenna Drab
Mitglieder der deutschen Seite:
. Dr. Claudia Stutz (Bundeskanzleramt)
. Dr. Bertram von Moltke (Auswärtiges Amt)
. N. N. (Jugend- und Familienministerkonferenz)
. Staatssekretär Dr. Thomas Drescher (Kultusministerkonferenz)
. Rainer Stratmann (Bundesvereinigung kommunaler
Spitzenverbände)
. Tim Scholz (Deutscher Bundesjugendring)
. Marleen Mützlaff (Bundesvereinigung Kulturelle Kinderund Jugendbildung e. V.)
. Birgit Weidemann (Bundesausschuss Politische Bildung)
. Karolin Minkner (Evangelische Kirche in Deutschland)
. Prälat Dr. Karl Jüsten (Kommissariat der deutschen Bischöfe)
. Karola Becker (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit)

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest
najwyższym gremium PNWM. Jej przewodniczącymi w 2018
roku były: polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska
oraz (od kwietnia 2018 roku) niemiecka minister ds. rodziny,
seniorów, kobiet i młodzieży dr Franziska Giffey, wcześniej (do
marca 2018 roku) dr Katarina Barley.
Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po
sześć miejsc z Polski i Niemiec w Radzie PNWM zajmują
przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne
sześć miejsc przeznaczonych jest dla przedstawicieli organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą i/lub stosunkami
międzynarodowymi. Członkowie gremium powoływani są na
trzy lata. Obecna kadencja członków Rady PNWM obejmuje
lata 2017-2019.

Współprzewodniczące:
. Minister Anna Zalewska
(Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
. Minister dr Franziska Giffey
(Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów,
Kobiet i Młodzieży, BMFSFJ),
do marca 2018 roku dr Katarina Barley

Zastępcy współprzewodniczących:

. Podsekretarz stanu Maciej Kopeć (MEN),
do marca 2018 roku Marzenna Drab

. Sekretarz stanu Juliane Seifert (BMFSFJ),
do marca 2018 roku dr Ralf Kleindiek
Członkowie po stronie
polskiej:
. Jan Badowski (MEN),
do października 2018 roku
Grzegorz Chorąży
. Cezary Król (Ministerstwo
Spraw Zagranicznych)
. Wojciech Kaczmarczyk (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
. Maria Krasnodębska (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej)
. Tomasz Rabiej (Ministerstwo Finansów)
. Jacek Gazda (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł
Wychowania)
. Agata Nowacka (Forum Młodych PiS),
. dr Paweł Poszytek (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
. Ewa Roszyk (Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”)
. dr Marcin Tujdowski (Instytut Zachodni)
. Julita Wilczek (Instytut Sobieskiego)

8. Gremia

Gremia | 45

44 | Gremien

Mitglieder der polnischen Seite:

. Jan Badowski (Ministerium für Nationale Bildung),
bis Oktober 2018 Grzegorz Chorąży

. Cezary Król (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten)
. Wojciech Kaczmarczyk (Kanzlei des Ministerpräsidenten)
. Maria Krasnodębska (Kanzlei des Präsidenten der Republik
.
.
.
.
.
.
.

Polen)
Tomasz Rabiej (Ministerium für Finanzen)
Jacek Gazda (Verein der Christlichen Bildungswerke)
Agata Nowacka (Jugendforum Recht und Gerechtigkeit)
Dr. Paweł Poszytek (Stiftung zur Entwicklung des Bildungssystems)
Ewa Roszyk (Landesabteilung für Bildung und Erziehung des
Gewerkschaftsbundes „Solidarność“)
Dr. Marcin Tujdowski (West-Institut)
Julita Wilczek (Sobieski-Institut)

27. Sitzung des Deutsch-Polnischen Jugendrats
1.-2.2.2018, Potsdam
Beschlüsse:
. Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2016
. Annahme des Geschäftsberichts für das Jahr 2017
. Bestätigung des Haushalts und des Jahresplans für 2018
. Erhöhung der Fördersätze zum 1.1.2019

Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
Die AG Richtlinien berät das DPJW bei der Weiterentwicklung
seiner Förderrichtlinien. 2018 hat die AG in neuer Zusammensetzung ihre Arbeit aufgenommen. Ihre Amtszeit beträgt fünf
Jahre.
Mitglieder:
Thomas Bartosch (Regierungspräsidium Kassel, Landeszentralstelle Hessen), Małgorzata Bobrowska (Stiftung Bezlik), Andrzej
Bownik (2. Schulzentrum „Mikołaj Rej”, Kraśnik), Jacek Gazda
(Mitglied des Deutsch-Polnischen Jugendrats), Lothar Harles,
Krzysztof Hejno (Ministerium für Nationale Bildung), Dorothee
Jäckering (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend), Monika Karłowicz (Verband der Freiwilligen Feuerwehren Polens), Iwona Kowalczyk (Verein der polnischen Regionen
der Euroregion Pomerania), Isabella Kucklinski (Jugendhaus Düsseldorf e.V.), Izabela Laskowska (Stiftung zur Entwicklung des
Bildungssystems), Darius Müller (Schloß Trebnitz – Bildungs- und
Begegnungszentrum), Astrid Nebelung (Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch), Michael Sczesny (Deutsches Jugendherbergswerk), Rainer Stratmann (Mitglied des Deutsch-Polnischen Jugendrats)
Sitzung der Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
22.-23.11.2018, Warschau (Warszawa)
Themen:
. Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
im DPJW
. Kooperationsvereinbarung mit den Zentralstellen
. Digitalisierung von DPJW-Unterlagen

Członkowie po stronie niemieckiej:

. dr Claudia Stutz (Federalny Urząd Kanclerski)
. dr Bertram von Moltke (Federalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych)

. przedstawiciel Konferencji Ministrów ds. Młodzieży i Rodziny
(N.N.)

. sekretarz stanu dr Thomas Drescher (Konferencja Ministrów
.
.
.
.
.
.
.

Oświaty)
Rainer Stratmann (Federalne Zrzeszenie Związków Gminnych)
Tim Scholz (Niemiecka Federalna Rada Młodzieży)
Marleen Mützlaff (Federalne Stowarzyszenie ds. Kulturowego
Kształcenia Dzieci i Młodzieży)
Birgit Weidemann (Federalna Komisja ds. Kształcenia
Obywatelskiego)
Karolin Minkner (Kościół Ewangelicki w Niemczech)
prałat dr Karl Jüsten (Konferencja Episkopatu Niemiec)
Karola Becker (Kooperacyjny Związek na rzecz Pracy Socjalnej
z Młodzieżą)

XXVII Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
1-2.02.2018 roku, Poczdam
Obradom Rady PNWM przewodniczyli podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab oraz sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży dr Ralf Kleindiek.
Postanowienia:
. udzielenie zarządowi PNWM absolutorium za 2016 rok
. przyjęcie sprawozdania z działalności za 2017 rok
. uchwalenie budżetu i planu rocznego PNWM na 2018 rok
. zatwierdzenie podwyższenia stawek zryczałtowanych
od 1.01.2019 roku

Grupa robocza ds. Wytycznych wspierania PNWM
Grupa robocza ds. Wytycznych pełni funkcję doradczą w zakresie aktualizacji Wytycznych wspierania PNWM. W 2018 roku
grupa ta rozpoczęła pracę w nowym składzie. Jej kadencja
wynosi pięć lat.
Członkowie:
Thomas Bartosch (Prezydium Okręgu Administracyjnego Kassel, Jednostka Centralna Kraju Związkowego Hesja), Małgorzata
Bobrowska (Fundacja Bezlik), Andrzej Bownik (Zespół Szkół nr 2
im. Mikołaja Reja, Kraśnik), Jacek Gazda (członek Rady PNWM),
Lothar Harles, Krzysztof Hejno (MEN), Dorothee Jäckering
(BMFSFJ), Monika Karłowicz (Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP), Iwona Kowalczyk (Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania), Isabella Kucklinski (Dom Młodzieży
w Düsseldorfie), Izabela Laskowska (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Darius Müller (Stowarzyszenie Zamek Trebnitz –
Centrum Edukacji i Spotkań), Astrid Nebelung (Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży), Michael Sczesny
(Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych), Rainer
Stratmann (członek Rady PNWM)
Posiedzenie grupy roboczej ds. Wytycznych wspierania PNWM
22-23.11.2018 roku, Warszawa
Tematy:
. implementacja „Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych” (RODO) w PNWM
. umowa kooperacyjna między jednostkami centralnymi
a PNWM
. digitalizacja dokumentów PNWM
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Büro in Potsdam / Biuro w Poczdamie

Büro in Warschau / Biuro w Warszawie

Geschäftsführung / Zarząd :
-----------------------------------------------------Stephan Erb
Geschäftsführer /
Dyrektor zarządzający

Geschäftsführung / Zarząd :
-----------------------------------------------------Paweł Moras
(bis März 2018 / do marca 2018 roku)
Geschäftsführer / Dyrektor zarządzający

Anna Plewa
Assistenz der Geschäftsführung / Asystentka zarządu

Ewa Nocoń
(seit April 2018 / od kwietnia 2018 roku)
Geschäftsführerin / Dyrektor zarządzająca
Mathias Hankel
Assistenz der Geschäftsführung / Asystent zarządu

Förderreferat Außerschulischer Jugendaustausch /
Referat wspierania wymiany pozaszkolnej:
-----------------------------------------------------Thomas Hetzer
Referatsleiter / Kierownik referatu
Szymon Kopiecki
Dorota Bastos
Bartosz Boniecki
(bis Juli 2018 / do lipca 2018 roku)
Małgorzata Schmidt
(seit August 2018 / od sierpnia 2018 roku)
Izabela Stapf
Anna Łysiak

Förderreferat Schulischer Austausch /
Referat wspierania wymiany szkolnej:
-----------------------------------------------------Jarosław Brodowski
Referatsleiter / Kierownik referatu
Saskia Herklotz
Piotr Kwiatkowski
Dominika Gaik
Aleksandra Motyka
(bis Dezember 2018 / do grudnia 2018 roku)
Dominik Mosiczuk
(seit Dezember 2018 / od grudnia 2018 roku)
Elisabeth Ritter

Referat Koordination /
Referat Koordynacja:
-----------------------------------------------------Magdalena Zatylna
Referatsleiterin / Kierowniczka referatu
Karin Schlecht
Michael Teffel

Referat Koordination /
Referat Koordynacja:
-----------------------------------------------------Maria Albers
Referatsleiterin / Kierowniczka referatu
Anna Lechowicz

Public Relations:
-----------------------------------------------------Anke Papenbrock
Anja Schmidt

Public Relations:
-----------------------------------------------------Aleksandra Milewska-Czachur

Verwaltung / Administracja:
-----------------------------------------------------Rita Wolf
Leiterin der Verwaltung / Kierowniczka administracji
Ute Reichenbach
Adam Frassek
Andreas Scheil

Verwaltung / Administracja:
-----------------------------------------------------Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch
Anna Gibek
Krzysztof Oblamski

Freiwillige / Wolontariusze:
-----------------------------------------------------Olga Krajewska
Dagny Friedemann
(bis August 2018 / do sierpnia 2018 roku)
Ina Mitternacht
(seit September 2018 / od września 2018 roku)

Freiwillige / Wolontariusze:
-----------------------------------------------------Josef Mayr
(bis August 2018 / do sierpnia 2018 roku)
Jonas Butkiewicz
(seit September 2018 / od września 2018 roku)
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Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
Tel.: +49 331 28479-0
Fax: +49 331 297527
buero@dpjw.org, www.dpjw.org
Biuro w Polsce / Büro in Polen
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
faks: +48 22 6170448
biuro@pnwm.org, www.pnwm.org
Besuchen Sie uns auf: / Odwiedź nas na:  
www.facebook.com/DPJWPNWM
www.youtube.com/DPJWPNWM
www.twitter.com/pnwm_dpjw
www.twitter.com/dpjw_pnwm

