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

„Jeśli ktokolwiek się zastanawiał,
jak wygląda wymiana szkolna,
czy warto brać w niej udział
i czy można się czegoś nauczyć, to
zdecydowanie mogę powiedzieć,
że warto! Niezwykła przygoda,
w jakiej miałam zaszczyt
uczestniczyć, pokazała mi, że
nieważne, jakiej narodowości
jesteś, jak się ubierasz, jakie
masz wyznania – mimo tego
przyjaźnie są możliwe. Przyjazd
naszych gości do Polski pozwolił
nam zobaczyć nas samych
oczami naszych sąsiadów oraz
dowiedzieć się ciekawych
historyjek związanych z naszym
krajem. Natomiast nasz przyjazd
do Niemiec pozwolił przełamać
stereotypy oraz dowiedzieć się, jak
żyją ludzie w innych krajach.
Ta wymiana na długo pozostanie
w mojej pamięci i mam nadzieję
na więcej przygód w przyszłości!”
Zuzanna S., 18 lat, Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Stanisława Staszica, Poznań

„Falls jemand überlegt, wie ein
Schulaustausch aussieht, ob es sich
lohnt, daran teilzunehmen und ob
man dabei etwas lernen kann, so
kann ich ganz klar sagen, dass es
sich lohnt! Das unglaubliche Abenteuer, an dem ich die Ehre hatte teilzunehmen, hat mir gezeigt, dass es
nicht wichtig ist, aus welchem Land
du kommst, was für Sachen du
trägst, woran du glaubst – Freundschaften sind trotz allem möglich.
Durch den Besuch unserer Gäste
in Polen konnten wir uns selbst mit
den Augen unserer Nachbarn sehen
und interessante Anekdoten über
unser Land erfahren. Bei unserem
Besuch in Deutschland wiederum
wurden Stereotype widerlegt und
wir erfuhren, wie Menschen in anderen Ländern leben. Ich werde
mich noch lange an den Austausch
erinnern und hoffe auf weitere
Abenteuer in der Zukunft!“
Zuzanna S., 18 Jahre, Verbund von Wirtschaftsschulen
„Stanisław Staszic”, Posen
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4 | Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy!
wiosną 2020 roku nasza praca i otaczający nas świat nieoczekiwanie przybrały inną formę. Wskutek ograniczeń spowodowanych pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 wiele
spraw wygląda dziś inaczej, a codzienność po pandemii będzie
z pewnością w wielu aspektach różna od tej, którą znaliśmy do tej pory. Dotyczy to
również PNWM, która wspiera
bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Takie spotkania
nie mogą się obecnie odbywać
w swoim dotychczasowym kształcie. Spoglądając wstecz, tym
bardziej doceniamy ich wartość, szczególnie w obliczu faktu,
że w 2019 roku świętowaliśmy udział już “trzymilionowego”
uczestnika wymiany polsko-niemieckiej.

1. Od wydawcy

Niniejsze sprawozdanie prezentuje, jak bogate i różnorodne
były dofinansowywane przez PNWM spotkania młodzieży oraz
wydarzenia organizowane przez nas w minionym roku. Jednym z najważniejszych momentów naszej pracy było przyznanie VI Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży pod hasłem “Razem w Europie. Jeden cel”. Nagrodzone zostały najciekawsze
projekty spotkań, które zajmowały się rozmaitymi aspektami
edukacji na rzecz różnorodności. Uroczystość wręczenia nagród była jednocześnie symbolicznym zwieńczeniem tematu
przewodniego PNWM w latach 2016-2019 “Różnorodność”.
W naszej działalności programowej zaowocował on licznymi
projektami, seminariami i publikacjami, które nie tylko zobra-

zowały rezultaty naszych działań, lecz także zgromadziły wartościową wiedzę i umożliwiły dostęp do niej szerszej publiczności.
Także historia stanowiła bardzo ważną część naszej pracy. Jest
ona stałym elementem wielu polsko-niemieckich spotkań
młodzieży. Liczne rocznice historyczne przypadające w 2019
roku oraz pięciolecie programu PNWM “Zachować pamięć”
były okazją do zorganizowania polsko-niemieckiego forum
historycznego. Jego uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami i poznawania metod pracy
z młodzieżą, dzięki którym mogą w różnorodny sposób przybliżać młodym ludziom wymagającą i trudną tematykę narodowego socjalizmu i II wojny światowej.
W minionych miesiącach w centrum naszych zainteresowań znalazły się ponadto polsko-niemieckie projekty
o charakterze zawodowym oraz poświęcone zagadnieniom z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki
i matematyki (STE(A)M), a także indywidualna oraz trójstronna
wymiana młodzieży. Te oraz wiele innych form projektów są
i będą w przyszłości możliwe dzięki wsparciu PNWM. Chcielibyśmy niniejszym sprawozdaniem zachęcić Państwa do zainteresowania się wymianą młodzieży, nawet jeśli okoliczności
ku temu nie są w tym momencie najbardziej sprzyjające. Z niecierpliwością wyczekujemy ponownego spotkania z Państwem
w różnorodnym świecie polsko-niemieckiej współpracy!

Liebe Leserinnen und Leser,
im Frühjahr 2020 hat unsere Arbeit und die Welt um uns herum
unerwartet eine andere Form angenommen. Aufgrund der
durch das Coronavirus Sars-CoV-2 bedingten Einschränkungen
ist nur wenig so wie wir es zuvor gewohnt waren, und auch
der Alltag danach wird sich vermutlich in manchem von dem
unterscheiden, was bisher üblich war. Dies gilt auch für das
DPJW als einer Einrichtung, die den direkten Austausch zwischen Menschen fördert. Dieser Austausch kann leider zurzeit
nicht stattfinden. Welchen Wert er hatte, wird im Rückblick auf
2019 umso deutlicher, als wir den dreimillionsten Teilnehmer
einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung feiern konnten.
Der vorliegende Geschäftsbericht bietet Ihnen ein Bild davon,
wie umfangreich und facettenhaft vom Jugendwerk geförderte Begegnungen und weitere DPJW-Veranstaltungen im
vergangenen Jahr waren. Ein Höhepunkt unserer Arbeit war
die Verleihung des 6. Deutsch-Polnischen Jugendpreises zum
Thema „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“. Ausgezeichnet wurden die interessantesten Jugendbegegnungen, die sich mit
verschiedenen Aspekten diversitätsbezogener Bildung auseinandersetzten. Die Preisverleihung bildete gleichzeitig den
feierlichen Abschluss des Themenschwerpunkts „Vielfalt“ der
Jahre 2017-2019. Im DPJW selber hat die Beschäftigung mit
diesem Thema Früchte getragen in Form von Projekten, Seminaren und Publikationen, die nicht nur die Ergebnisse unserer
Arbeit verdeutlichen, sondern auch wertvolles Wissen bündeln und einem großen Kreis von Interessierten zugänglich
machen.

Auch Geschichte spielte bei unserer Arbeit eine große Rolle,
ist sie doch immanenter Bestandteil vieler deutsch-polnischer
Begegnungen. Die zahlreichen symbolischen Jahrestage 2019
sowie das fünfjährige Bestehen des DPJW-Förderprogramms
„Wege zur Erinnerung“ waren Anlass, ein deutsch-polnisches
Geschichtsforum zu veranstalten. Hierbei konnten die Teilnehmer/-innen Erfahrungen
austauschen, Ideen sammeln
und Methoden kennenlernen, mit denen sie Jugendlichen die anspruchsvollen
und schwierigen Themen Nationalsozialismus und Zweiter
Weltkrieg auf vielfältige Weise näher bringen können.

1. Editorial

Darüber hinaus standen in den vergangenen Monaten
deutsch-polnische Projekte zur beruflichen Bildung, Begegnungen mit einem Schwerpunkt auf den Fächern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie individueller und trilateraler Austausch im Zentrum unserer Arbeit. Diese und viele andere Projektformen sind mit dem DPJW
möglich – und werden es auch in Zukunft sein. Wir möchten
Sie einladen, sich von unserem Geschäftsbericht trotz der aktuell widrigen Umstände Lust auf Austausch machen zu lassen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen so bald wie möglich auf
dem weiten Feld der deutsch-polnischen Zusammenarbeit!
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Styczeń
22.01. Poczdam
-------------------------------Spotkanie sieciujące
katolickich jednostek
centralnych PNWM
Przedstawiciele strategicznych organizacji
partnerskich PNWM
z Polski i Niemiec –
jednostek centralnych
PNWM – wspierających
wymianę młodzieży
prowadzoną przez instytucje katolickie spotkali
się, by skoordynować
działania i zaplanować
wspólne projekty na
kolejne lata.
Partnerzy: Stowarzyszenie
Dom Młodzieży Düsseldorf, Wspólnota Robocza
Katolicko-Społecznych
Dzieł Wychowania (AKSB),
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Dom Pojednania
i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego
w Gdańsku

K alendarium

30.01. – 2.02. Gdańsk
-------------------------------Warsztaty „W tej zabawie jest metoda!“
Uczestnicy szkolenia
„W tej zabawie jest metoda!“, opartego na metodyczno-dydaktycznej
publikacji PNWM o tym
samym tytule, dowiedzieli się, w jaki sposób
pedagogika zabawy
wpływa na dynamikę
grupy. Poznali i wypróbowali także praktyczne gry wspomagające
integrację i komunikację w miedzynarodowym zespole podczas
różnych faz spotkania.

Luty
12 – 15.02. Berlin
-------------------------------Spotkanie
podsumowujące
konkurs oraz wręczenie
Polsko-Niemieckiej
Nagrody Młodzieży
„Razem w Europie.
Jeden cel”
Finaliści konkursu,
zarówno młodzi ludzie,
jak i ich opiekunowie
z Polski i Niemiec,
podsumowali swoje
polsko-niemieckie
projekty oraz zaprezentowali je członkom jury
konkursu.
Podczas uroczystego
przyjęcia 14 lutego
z udziałem blisko
250 gości wręczono
nagrody główne oraz
wyróżnienia w konkursie na najciekawsze
projekty wymiany
poświęcone tematyce
różnorodności.
Partner: Fundacja
F. C. Flicka Przeciwko
Ksenofobii, Rasizmowi
i Nietolerancji

28.02. Berlin
-------------------------------Konferencja regionalna
„Szkoła żyje wymianą”
„Szkoła żyje wymianą”
to wspólna inicjatywa
instytucji działających
na rzecz wymiany
młodzieży w Niemczech, której celem jest
wzmocnienie jej roli
w niemieckim systemie
edukacji. Centralnym
tematem konferencji skierowanej do
berlińskich nauczycieli
i dyrektorów szkół oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych
były zależności między
partnerstwami miast
a międzynarodową
wymianą uczniów.

Januar
22.1. Potsdam
-------------------------------Netzwerktreffen der katholischen Zentralstellen
des DPJW
Vertreter/-innen der
strategischen Partnerorganisationen des DPJW
aus Deutschland und
Polen (Zentralstellen),
die von katholischen
Einrichtungen organisierte Jugendbegegnungen fördern, trafen
sich, um ihre Aktivitäten
zu koordinieren und
gemeinsame Projekte für
die kommenden Jahre zu
planen.
Partner: Jugendhaus
Düsseldorf e. V., Arbeitsgemeinschaft katholischsozialer Bildungswerke e. V.
(AKSB), Verein der christlichen Bildungswerke,
Maximilian-Kolbe-Haus
Danzig

30.1.-2.2. Danzig
(Gdańsk)
-------------------------------„Das hat Methode!“
Die Schulung „Das hat
Methode“ stützt sich
auf die gleichnamige
DPJW-Publikation. Die
Teilnehmer/-innen
erfuhren, wie sich
Spielpädagogik auf die
Gruppendynamik auswirkt. Zudem lernten sie
praktische Übungen zur
Förderung von Integration und Kommunikation in einem internationalen Team kennen und
probierten diese aus.

Februar
12.-15.2. Berlin
-------------------------------Abschlussseminar und
Preisverleihung DeutschPolnischer Jugendpreis
„Gemeinsam in Europa.
Ein Ziel“
Die Finalisten des
Wettbewerbs – sowohl
Jugendliche als auch
ihre Betreuer/-innen aus
Deutschland und Polen
– werteten ihre Projekte
aus und stellten sie der
Jury vor. Bei der feierlichen Preisverleihung
am 14.2. mit rund 250
Gästen wurden die
Hauptpreise und die
Auszeichnungen im
Wettbewerb um das
interessanteste Begegnungsprojekt zum
Thema Vielfalt verliehen.
Partner: F. C. Flick Stiftung
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz

28.2. Berlin
-------------------------------Regionalkonferenz
„Austausch macht
Schule“ Berlin
„Austausch macht
Schule“ ist eine gemeinsame Initiative
von Fördereinrichtungen für Jugendaustausch in Deutschland.
Sie hat zum Ziel, die
Rolle von Jugendaustausch im deutschen
Bildungssystem zu
stärken. Im Mittelpunkt
des Treffens von Schulleitungen, Lehrerinnen
und Lehrern sowie
zivilgesellschaftlichen
Akteuren aus Berlin
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Uczestnicy konferencji
zastanawiali się,
w jakim wymiarze
szkoły mogłyby
skorzystać ze
współpracy Berlina
z miastami partnerskimi oraz jak land
Berlin mógłby włączyć
tematykę młodzieżową
w prowadzoną
współpracę
międzynarodową.
Partnerzy: Kancelaria
Senatu Berlina ds. Edukacji, Młodzieży
i Rodziny, Kancelaria
Senatu

K alendarium

Marzec
7 – 8.03. Lipsk
-------------------------------XXIV Kongres
Kształcenia Obywatelskiego
Podczas odbywającego
się w Lipsku ogólnokrajowego kongresu pod
hasłem „Co nas porusza! Emocje w polityce
i społeczeństwie”
PNWM zaprezentowała
swoją ofertę dotacyjną
i programową.
W wydarzeniu tym
uczestniczyło około
1000 osób zajmujących
się edukacją obywatelską.
Organizatorzy: Niemiecka Centrala Kształcenia
Obywatelskiego (bpb),
Niemieckie Stowarzyszenie Kształcenia
Obywatelskiego (DVPB),
Federalna Komisja
Kształcenia Obywatelskiego (bap), Uniwersytet Ludowy w Lipsku

17 – 20.03. Kaliningrad
(Rosja)
-------------------------------Seminarium „Trzech
partnerów w wymianie
szkolnej”
Celem spotkania dla
nauczycieli z Polski,
Niemiec i Rosji było
nawiązanie kontaktów
i zainicjowanie
nowych partnerstw
w międzyszkolnej
wymianie młodzieży.
Uczestnicy poznawali
profile reprezentowanych placówek,
przygotowywali plany
współpracy i zbierali
pomysły na projekty.
Partnerzy: Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży,
Niemieckie Towarzystwo
Zagraniczne

25 – 27.03. Frankfurt nad
Odrą, Słubice
-------------------------------„Forum dialogu:
Rożnorodność”
Seminarium dla
osób zajmujących się
wymianą młodzieży
służyło analizie
kierunków rozwoju
międzynarodowych
projektów młodzieżowych w kontekście
zmian społecznych
zachodzących w Polsce,
Niemczech i Europie
oraz zaostrzających się
sporów i polaryzacji
społeczeństw. Podczas
warsztatów podejmowano różne tematy,
takie jak koncepcje
i formy działań antydyskryminacyjnych,
zarządzanie konfliktem
czy rola umiejętnego
prowadzenia dialogu
i komunikacja bez
przemocy.
Partner: Centrum Interdyscyplinarnych Studiów
o Polsce Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina

standen die Wechselwirkungen zwischen
Städtepartnerschaften
und Schulaustausch:
Wie können Schulen die
Städtepartnerschaften
Berlins für ihre Internationalisierung nutzen,
und wie kann das Land
Berlin bei der Gestaltung seiner Städtepartnerschaften von einer
stärkeren Einbindung
der Schulen profitieren.
Partner: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie, Senatskanzlei

März
7.-8.3. Leipzig
-------------------------------Bundeskongress
Politische Bildung
Bei der Veranstaltung
unter dem Motto „Was
uns bewegt. Emotionen
in Politik und Gesellschaft“ informierte das
DPJW über sein Förderund Schulungsangebot.
Am Bundeskongress
nahmen 1.000 Aktive
aus der Politischen
Bildung teil.
Veranstalter: Bundeszentrale für politische
Bildung, Deutsche Vereinigung für Politische
Bildung e. V., Bundesausschuss Politische Bildung
e.V., Volkshochschule
Leipzig

17.-20.3. Kaliningrad
(Russland)
-------------------------------Seminar „Drei Partner
für den Schüleraustausch“
Ziel des Seminars für
Lehrer/-innen aus
Deutschland, Polen
und Russland war es,
Kontakte zu knüpfen
und Partnerschaften
für den schulischen
Austausch anzubahnen.
Die Teilnehmer/-innen
stellten ihre Schulen
vor, besprachen Pläne
für die Zusammenarbeit
und sammelten Projektideen.
Partner: Stiftung
Deutsch-Russischer
Jugendaustausch (DRJA),
Deutsche Auslandsgesellschaft e. V.

25.-27.3. Frankfurt (Oder)
und Słubice
-------------------------------„Dialogforum: Vielfalt“
Das Seminar für Aktive
des internationalen
Jugendaustauschs beschäftigte sich mit der
Frage, wie sich dieser
angesichts gesellschaftlicher Veränderungen in
Deutschland, Polen und
Europa sowie zunehmender Spannungen
und Polarisierungen in
den jeweiligen Bevölkerungen entwickelt.
In Workshops wurden
Konzepte und Formen
von Antidiskriminierungsarbeit, Konfliktmanagement, konstruktive
Dialogführung und
gewaltfreie Kommunikation thematisiert.
Partner: Zentrum für
Interdisziplinäre Polenstudien der EuropaUniversität Viadrina
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27.3. Grzymysławice
(woj. wielkopolskie)
-------------------------------Wielkopolski Kongres
Zawodowy
Około 200 uczestników
konferencji dla
kuratorów oświaty
wysłuchało prezentacji
PNWM przedstawiającej
jej działalność
dotacyjną, szkoleniową
i wydawniczą
ze szczególnym
uwzględnieniem projektów zawodowych,
praktyk i hospitacji.

K alendarium

Kwiecień
2.04. Warszawa
-------------------------------Konferencja „Edukacyjna rola wymian
międzynarodowych”
Nauczyciele i dyrektorzy
szkół, przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji
Narodowej i kuratoriów
oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
jednostek samorządu
terytorialnego, euroregionów oraz instytucji
wspierających realizację
międzynarodowych
projektów z całej
Polski spotkali się, aby
wspólnie zdiagnozować
potrzeby, możliwości
oraz trudności związane
z realizacją szkolnych
wymian młodzieży.
W efekcie wspólnie
wypracowali rekomendacje dla dalszych
działań w tym obszarze.
Patronat: Minister
Edukacji Narodowej
Partner: Fundacja
Rozwoju Systemu
Edukacji (FRSE)

4 – 6.04. Chorzów,
Katowice
-------------------------------Giełda partnerów
„Eksperyment Wymiana”
Nawiązanie kontaktów i stworzenie sieci
partnerów STE(A)M
w polsko-niemieckiej
wymianie młodzieży
– te cele przyświecały
pierwszej giełdzie dla
nauczycieli i organizatorów projektów
młodzieżowych z Polski
i Niemiec zorganizowanej w ramach
programu wspierania
PNWM „Eksperyment
Wymiana”. Uczestnicy
poznali także metody
pozaformalnej edukacji
międzykulturowej,
przeprowadzali eksperymenty STE(A)M i zbierali pomysły na przyszłe
projekty podczas sesji
open space.

7 – 10.04. Drezno
-------------------------------„Bal Debiutantów”
W trakcie tego szkolenia nauczyciele
stawiający pierwsze
kroki w obszarze
polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży
poznali różne aspekty
realizacji projektów
spotkań, począwszy od
dynamiki grupy
poprzez fazy projektu
i jego finansowanie aż
po ewaluację i rozliczenie. Wymiana
doświadczeń w gronie
uczestników z Polski
i Niemiec oraz
warsztaty edukacji
międzykulturowej
dopełniły program
szkolenia.

27.3. Grzymysławice
(Woi. Großpolen)
-------------------------------Berufskongress der Woiwodschaft Großpolen
Die gut 200 Teilnehmer/
-innen des Treffens
erfuhren bei einer
Präsentation des DPJW
mehr über dessen
Fördertätigkeit sowie
sein Schulungs- und
Publikationsangebot
unter besonderer
Berücksichtigung von
berufsorientierten
Projekten, Praktika und
Hospitationen.
Organisation: Woiwode
der Woiwodschaft Großpolen, Bildungskurator
Großpolen

April
2.4. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------Konferenz „Bildungsaspekte internationaler
Austauschprojekte“
Lehrer/-innen und
Schulleitungen,
Vertreter/-innen des
Ministeriums für
Nationale Bildung, von
Bildungskuratorien,
Fortbildungseinrichtungen, Kommunen,
Euroregionen sowie
von Förderinstitutionen für internationale
Projekte aus ganz
Polen trafen sich, um
mit Blick auf schulische
Austauschprojekte
gemeinsam Bedürfnisse, Möglichkeiten
und Schwierigkeiten
zu identifizieren. Als
Ergebnis erarbeiteten
sie Handlungsempfehlungen.
Schirmherrschaft: Die
Ministerin für Nationale
Bildung der Republik
Polen

Partner: Stiftung zur Entwicklung des Bildungssystems
4.-6.4. Chorzów und
Kattowitz (Katowice)
-------------------------------„Experiment Austausch“
– MINT-Partnerbörse
Kontakte knüpfen und
ein Netzwerk von MINTPartnern im deutschpolnischen Jugendaustausch aufbauen
– diesen Zielen diente
die erste Partnerbörse
für Lehrkräfte und
Aktive des Jugendaustauschs, die im Förderprogramm „Experiment
Austausch“ angeboten
wurde. Die Teilnehmer/
-innen lernten zudem
Methoden aus dem Bereich der non-formalen
interkulturellen Bildung
kennen, führten Experimente zu MINT-Themen
durch und erhielten in
einem Open SpaceWorkshop Anregungen
zur Organisation von
Jugendbegegnungen.

7.-10.4. Dresden
-------------------------------„Debütantenball“
Bei dieser Schulung
lernten Lehrer/innen, die ihre ersten
deutsch-polnischen
Austauschprojekte
planen, verschiedene
Aspekte der Gestaltung
kennen – angefangen
von Gruppendynamik
über die Phasen eines
Projekts und seine
Finanzierung hin zu
Evaluation und Abrechnung. Erfahrungsaustausch sowie Workshops zu interkultureller
Bildung rundeten die
Schulung ab.
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8.04. Sitkówka-Nowiny
(woj. świętokrzyskie)
-------------------------------„Nowoczesna edukacja
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”
PNWM zaprezentowała
podczas konferencji
dla nauczycieli
z województwa
świętokrzyskiego
zasady dofinansowywania polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży,
programy specjalistyczne i szkoleniowe,
a także kierowane do
pedagogów publikacje.
Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Kielcach,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

K alendarium

24 – 27.04. Strasburg
(Francja)
-------------------------------Spread the Vote: Young
European Elections 2019
90 młodych ludzi z Polski,
Francji i Niemiec
spotkało się przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego,
aby w trakcie debaty
z udziałem sekretarzy
stanu ds. młodzieży
z Niemiec i Francji
rozmawiać na tematy europejskie oraz
poruszyć kwestie
udziału młodzieży
w życiu publicznym.
Ponadto uczestnicy
projektu poznawali
mechanizmy działania
kampanii medialnych
i przygotowywali
w grupach warsztatowych mini-kampanie
zachęcające swoich
rówieśników do udziału
w wyborach.

Partnerzy: Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Federalna
Centrala Kształcenia
Obywatelskiego,
Vote&Vous

Maj
13 – 14.05. Ingelheim
-------------------------------Konferencja regionalna
„Szkoła żyje wymianą”
w Nadrenii-Palatynacie
Wydarzenie to skierowane było do nauczycieli i dyrektorów
różnego typu szkół.
Jego uczestnicy wypracowali rekomendacje dotyczące wykorzystywania przez szkoły
międzynarodowej
współpracy edukacyjnej
jako sposobu przekazywania uczniom wiedzy
o Europie i demokracji.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

17.05. Warszawa
-------------------------------Konferencja
„Międzynarodowa
wymiana młodzieży –
dostępność i bariery
w Polsce i Niemczech”
W jakim zakresie
młodzi Polacy
reprezentujący różne
środowiska korzystają
z oferty projektów
międzynarodowych
i jakie bariery im to
utrudniają? To główne
tematy poruszane przez
gości konferencji –
organizatorów projektów wymiany młodzieży
i naukowców z Polski
i Niemiec. Przyczynek
do dyskusji stanowiły
wyniki niemieckiego
projektu badawczego
„Dlaczego nie? Studium
międzynarodowej
wymiany młodzieży:
dostęp i bariery”.
Partnerzy: Transfer e.V.,
zespół koordynujący projektu „Zugangsstudie”

8.4. Sitkówka-Nowiny
(Woi. Heiligkreuz)
-------------------------------Konferenz „Moderne
Bildung unter Nutzung
von Informations- und
Kommunikationstechnologien“
Das DPJW stellte bei der
Konferenz für Lehrer/
-innen aus der Woiwodschaft Heiligkreuz
seine Förderkriterien
im deutsch-polnischen
Jugendaustausch, Weiterbildungsangebote
und Publikationen für
Schulen vor.

24.-27.4. Strasbourg
(Frankreich)
-------------------------------„Spread the Vote:
Young European
Elections 2019“
90 Jugendliche aus
Deutschland, Polen und
Frankreich trafen sich
vor den Wahlen zum Europäischen Parlament,
um bei einer Diskussion
mit den für Jugendarbeit zuständigen Staatssekretären Deutschlands und Frankreichs
über europabezogene
Themen sowie die Teilnahme von Jugendlichen am öffentlichen
Leben zu sprechen.
Zudem lernten sie, wie
Medienarbeit funktioniert und bereiteten
in Workshops MiniKampagnen vor, mit
denen Jugendliche zur
Teilnahme an der Wahl
aufgerufen wurden.
Partner: Deutsch-Französisches Jugendwerk,
Bundeszentrale für politische Bildung, Votes&Vous

Mai
13.-14.5. Ingelheim
-------------------------------Regionalkonferenz
„Austausch macht Schule“ Rheinland-Pfalz
Die Konferenz richtete sich an Lehrkräfte
und Schulleitungen
verschiedener Schulformen. Die Teilnehmer/
-innen erarbeiteten
Empfehlungen, wie
Schulen internationale
Bildungskooperationen
zur Vermittlung von
Europa- und Demokratiekompetenz nutzen
können.
Partner: Initiative „Austausch macht Schule“

17.5. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------Fachtag „Internationaler
Jugendaustausch – Zugänge und Barrieren in
Deutschland und Polen“
In welchem Umfang nutzen polnische Jugendliche aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen internationale
Austauschformate?
Welche Hindernisse
gibt es dabei? Hierüber
diskutierten Aktive des
Jugendaustauschs mit
Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus
Deutschland und Polen.
Anregungen lieferten
die Ergebnisse der in
Deutschland durchgeführten Zugangsstudie
„Warum nicht? Studie
zum internationalen
Jugendaustausch: Zugänge und Barrieren“.
Partner: Transfer e. V.,
Koordinierungsstelle der
Zugangsstudie
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17.5. Poznań
-------------------------------Konferencja „Wzmocnić
demokrację”
Celem wielkopolsko-brandenburskiej
konferencji było zaprezentowanie możliwości
współpracy nadgranicznej. PNWM przedstawiła
swoją działalność
podczas warsztatów
„Ożywić Europę –
przykłady projektów
międzynarodowych”.
Organizator: Kuratorium
Oświaty w Poznaniu
27.05. Monachium
28.05. Esslingen
-------------------------------Dni informacyjne
i kontaktowe
Goście wydarzenia –
nauczyciele oraz osoby
pracujące z młodzieżą
w placówkach pozaszkolnych – zapoznali
się z ofertą instytucji
wspierających
międzynarodową

K alendarium

wymianę młodzieży
z Polską, Francją, Izraelem, Rosją i Czechami.
Spotkanie to służyło
także nawiązaniu kontaktów oraz wymianie
doświadczeń na poziomie lokalnym. Podczas
pracy w grupach uczestnicy poznawali ponadto
sposoby i pomysły na
to, jak zorganizować
projekt – od złożenia
wniosku przez planowanie programu po
zastosowanie metody
animacji językowej.
Partnerzy: organizacje
i instytucje wspierające
międzynarodową wymianę młodzieży
w Niemczech, Bawarska
Rada Młodzieży

29.05. – 01.06. Hamburg
-------------------------------Seminarium „Fit for
diversity”
W szkoleniu, w którym
udział wzięli organizatorzy polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży z Polski
i Niemiec, poruszone
zostały takie zagadnienia, jak różnorodność
społeczna, uprzedzenia i stereotypy,
dyskryminacja czy
rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy
seminarium poznawali
także metody pracy
z młodzieżą wspierające
postawę otwartości
i poszerzali swoją
wiedzę z zakresu
edukacji antydyskryminacyjnej oraz mechanizmów wykluczenia.

Czerwiec
1.06. Wrocław
-------------------------------Dzień Otwartych Drzwi
Konsulatu Niemiec
we Wrocławiu
Podczas wydarzenia,
na które przybyło
około 800 gości,
PNWM zaprezentowała
możliwości wspierania projektów i ofertę
programów specjalistycznych, a także
udostępniła swoje publikacje. Ponadto
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
na najmłodszych
czekały gry i zabawy.
12.06. Berlin
13.06. Warszawa
-------------------------------Przyjęcia letnie PNWM
Goście dorocznego
spotkania dla przyjaciół
i partnerów PNWM
w Berlinie mieli okazję
poznać zwycięskie

17.5. Posen (Poznań)
-------------------------------Konferenz
„Demokratie stärken“
Ziel der für Institutionen und Einrichtungen
aus der Woiwodschaft
Großpolen und dem
Land Brandenburg
veranstalteten Konferenz war es, das Europa
der Bürger/-innen aus
deutsch-polnischer Perspektive zu beleuchten
und Möglichkeiten der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit aufzuzeigen. Das DPJW stellte
seine Arbeit im Rahmen
des Workshops „Europa
beleben – Projektbeispiele und Finanzierung
internationaler Projekte“ vor.
Organisation: Bildungskuratorium Posen

27.5. München
28.5. Esslingen
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstage
Haupt- und ehrenamtlich Tätige in der
Jugendarbeit und in
Schulen informierten
sich zum Jugendaustausch mit Polen, Frankreich, Israel, Russland
und Tschechien. Sie
konnten andere lokale
Akteure kennenlernen und Erfahrungen
austauschen sowie in
Arbeitsgruppen Ideen
zu Antragstellung,
Programmplanung
und Sprachanimation
bekommen.
Partner: Fach- und Förderstellen der Internationalen Jugendarbeit,
Bayerischer Jugendring

29.5.-1.6. Hamburg
-------------------------------„Fit for diversity“
An der Schulung zu
Themen wie gesellschaftliche Vielfalt,
Vorurteile und Stereotype, Diskriminierung
und Konfliktlösung
nahmen Aktive des
deutsch-polnischen
Jugendaustauschs aus
beiden Ländern teil.
Sie lernten Methoden
kennen, mit denen
man bei Jugendlichen
Offenheit fördern kann
und bildeten sich zu Antidiskriminierungsarbeit
und Ausgrenzungsmechanismen weiter.

Juni
1.6. Breslau (Wrocław)
-------------------------------Tag der offenen Tür
des Deutschen Generalkonsulats
Bei der von etwa 800
Gästen besuchten
Veranstaltung informierte das DPJW über
Möglichkeiten der
Projektförderung sowie
über Fachprogramme
und stellte Publikationen zur Verfügung. Für
die Jüngsten hatten
die Mitarbeiter/-innen
anlässlich des Internationalen Kindertags
zahlreiche Spiele vorbereitet.
12.6. Berlin
13.6. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------Sommerfeste des DPJW
Die Gäste des diesjährigen Treffens für die
Freunde und Partner
des DPJW in Berlin
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projekty konkursu
o Polsko-Niemiecką
Nagrodę Młodzieży. Ich
autorzy podzielili się
z publicznością
zdobytymi doświadczeniami i opowiedzieli,
czego nauczyli się,
podejmując temat
różnorodności. Z kolei
osoby, które przybyły
na przyjęcie w Warszawie, uczciły symbolicznego „trzymilionowego”
uczestnika polsko-niemieckich projektów
wymiany dotowanych
przez PNWM. Obejrzały
film przygotowany
na tę okazję oraz
wysłuchały rozmowy
panelowej z uczestniczkami i organizatorami
spotkania, w którym
wziął udział symboliczny „trzymilionowy”
uczestnik.
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19.06. Hanower
-------------------------------Śniadanie Parlamentarne „Szkoła żyje
wymianą”
Zaproszenie na spotkanie przyjęli posłowie
Landtagu Dolnej Saksonii z Komisji Kultury
i Europy. Rozmawiano
o tym, jaki potencjał
niesie za sobą wymiana
młodzieży w procesie
edukacji ku demokracji
i edukacji europejskiej,
a także o planach realizacji polityki europejskiej. W centrum uwagi
znalazły się takie tematy, jak rozwój struktur
wsparcia wymiany
młodzieży w Dolnej
Saksonii, wzmocnienie
kształcenia z zakresu
demokracji oraz dostępność programów wymiany wśród środowisk
defaworyzowanych.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

19 – 23.06. Dortmund
-------------------------------Dni Kościoła
Ewangelickiego
PNWM wspólnie z organizacjami i instytucjami
partnerskimi z zakresu
międzynarodowej
pracy z młodzieżą
przedstawiła podczas
Dni Kościoła Ewangelickiego swoją ofertę
wspierania projektów,
a także szkoleniową
i wydawniczą.
Partnerzy: Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, ConAct
– Centrum Koordynacji
Izraelsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży,
Centrum Koordynacji
Czesko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży –
Tandem

27.06. Poznań
-------------------------------Seminarium informacyjne – fundusze
na współpracę
międzynarodową
Przedstawiciele władz
samorządowych z całej
Polski zapoznali się
z działalnością PNWM
i ofertą wsparcia finansowego projektów oraz
szkoleń specjalistycznych dla organizatorów
wymiany młodzieży.
Organizator: Związek
Miast Polskich

hatten Gelegenheit, die
Gewinner des DeutschPolnischen Jugendpreises kennenzulernen.
Die für die jeweiligen
Projekte Verantwortlichen berichteten von
ihren Erfahrungen und
erzählten, was sie bei
der Beschäftigung mit
dem Thema Vielfalt
gelernt hatten. Die
Gäste des Empfangs
in Warschau feierten
den symbolischen
3-millionsten Teilnehmer eines vom DPJW
geförderten deutschpolnischen Austauschs.
Neben einem eigens
aus diesem Anlass
produzierten Film gab
es ein Gespräch mit
Teilnehmenden und
Organisatoren der
Begegnung, mit der die
symbolträchtige Zahl
überschritten worden
war.

19.6. Hannover
-------------------------------Parlamentarisches
Frühstück „Austausch
macht Schule“
An der Veranstaltung
nahmen Landtagsabgeordnete der Ausschüsse
für Kultus und Europa
teil. Diskutiert wurden
die Potentiale von Schüler- und Jugendaustausch für die Europaund Demokratiebildung
junger Menschen sowie
die Umsetzung europapolitischer Pläne. Dabei
standen die Weiterentwicklung von Förderstrukturen in Niedersachsen, die Stärkung
der Europabildung
sowie der Zugang zu
Austauschprogrammen
für Menschen mit geringeren Teilhabechancen
im Mittelpunkt.
Partner: Initiative „Austausch macht Schule“

19.-23.6. Dortmund
-------------------------------37. Deutscher Evangelischer Kirchentag
An einem gemeinsamen Stand mit anderen
Einrichtungen der internationalen Jugendarbeit konnten Besucher/
-innen des Kirchentags
die Fördertätigkeit des
DPJW, seine Schulungen und Publikationen
kennenlernen.
Partner: Deutsch Französisches Jugendwerk,
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch,
ConAct – Koordinierungszentrum DeutschIsraelischer Jugendaustausch, Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

27.6. Posen (Poznań)
-------------------------------Seminar
„Fördermöglichkeiten
für internationale
Zusammenarbeit”
Vertreter/-innen
polnischer Kommunen
lernten die Arbeit des
Jugendwerks, sein
Förderangebot sowie
Schulungsmöglichkeiten für Verantwortliche
von Jugendaustauschen kennen.
Veranstalter: Polnischer
Städtebund
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Wrzesień
3.09. Tarnowo Łobeskie
(woj. zachodniopomorskie)
-------------------------------„Rola samorządu lokalnego w kształtowaniu
kluczowych kompetencji uczniów”
Na konferencji dla
nauczycieli, dyrektorów
szkół oraz przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego z województwa
zachodniopomorskiego
przedstawione zostały
zasady dofinansowywania polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży
oraz spektrum programów PNWM skierowanych do nauczycieli.
Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
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9 – 10.09. Gdańsk
-------------------------------Forum historyczne
„Zachować pamięć”
Pięciolecie programu
dotacyjnego „Zachować
pamięć” stanowiło
okazję do podsumowania dotychczas zrealizowanych projektów
oraz podzielenia się
doświadczeniami.
Podczas licznych
wykładów, dyskusji
i warsztatów uczestnicy forum zdobywali
wiedzę metodyczną,
zbierali nowe impulsy
do pracy oraz poznawali ofertę pedagogiczną
różnych miejsc pamięci
i placówek edukacyjnych.

10 – 11. 09. Poczdam
-------------------------------Targi Edukacyjne
Vocatium
Podczas targów
poświęconych szkolnictwu zawodowemu
i wyższemu PNWM
zaprezentowała
swój projekt „Razem
osiągniemy więcej.
Teraz zawodowo!”.
Udało się jej także
nawiązać kontakty
z licznymi przedstawicielami świata gospodarki oraz Klubu Rotary.

11 – 15.09. Iwano-Frankiwsk (Ukraina)
-------------------------------Polsko-niemiecko-ukraińskie forum
30 osób zaangażowanych w trójstronną
wymianę młodzieży
spotkało się, aby poszerzyć swoją wiedzę
z zakresu zarządzania
projektami, partycypacji młodzieży
w środowisku lokalnym
oraz edukacji na rzecz
różnorodności. Uczestnicy forum wymienili
się doświadczeniami,
nawiązywali kontakty
i poszukiwali partnerów
do wspólnej pracy
projektowej.
Dofinansowanie: Federalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Niemiec
(Auswärtiges Amt)
Partnerzy: Insha Osvita
(Ukraina), agencja imprez edukacyjnych INSHI
(Ukraina)

September
3.9. Tarnowo Łobeskie
(Woi. Westpommern)
-------------------------------Konferenz „Die Rolle
der Selbstverwaltung
beim Herausbilden von
Schlüsselkompetenzen
bei Schülern“
Bei der Konferenz
für Lehrer/-innen,
Schulleitungen und
Vertreter/-innen der
Selbstverwaltung aus
der Woiwodschaft
Westpommern stellte
das DPJW seine Förderprinzipien beim
deutsch-polnischen
Jugendaustausch sowie
sein Programmangebot
für Lehrkräfte vor.
Veranstalter: Ministerium
für Nationale Bildung der
Republik Polen

9.-10.9. Danzig (Gdańsk)
-------------------------------Geschichtsforum
„Wege zur Erinnerung“
Seit fünf Jahren gibt es
das Förderprogramm
„Wege zur Erinnerung“
– Grund genug, die
bisher durchgeführten
Projekte zu rekapitulieren und Erfahrungen
auszutauschen. Bei
zahlreichen Vorträgen,
Diskussionen und in
Workshops erhielten
die Teilnehmer/-innen
methodisches Wissen
und Anregungen für
ihre Arbeit und lernten
das Bildungsangebot
verschiedener Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen kennen.

10.-11.9. Potsdam
-------------------------------Ausbildungsmesse
Vocatium
Das DPJW präsentierte
bei der Fachmesse für
Ausbildung und Studium sein Programm „Zusammen kommen wir
weiter. Jetzt beruflich!“
und knüpfte Kontakte
zu zahlreichen Firmen
sowie Vertretern des
Rotary Clubs.

11.-15.9. IwanoFrankiwsk (Ukraine)
-------------------------------Deutsch-polnischukrainisches Forum
30 Engagierte aus dem
trilateralen Jugendaustausch trafen sich, um
sich in den Bereichen
Projektmanagement,
Partizipation von Jugendlichen auf lokaler
Ebene sowie diversitätsbewusste Bildung
fortzubilden. Zudem
tauschten sie Erfahrungen aus und konnten
neue Projektpartnerschaften anbahnen.
Partner: Insha Osvita,
Agentur für Bildungsveranstaltungen INSHI
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19 – 22.09. Otrębusy
(woj. mazowieckie)
-------------------------------Seminarium „Manufaktura animacji językowej”
Do udziału w szkoleniu
PNWM zaprosiła organizatorów projektów
wymiany młodzieży
z Polski i Niemiec,
którzy wykorzystują
metodę animacji
językowej. Seminarium
stworzyło przestrzeń do
pogłębionej pracy i refleksji nad komunikacją
w polsko-niemieckiej
grupie, wzajemnej
inspiracji, eksperymentowania z językiem
i nauki nowej metody
rysopisania.
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16.09. Hamburg
17.09. Brema (Bremen)
-------------------------------Dni informacyjne
i kontaktowe
Goście wydarzenia
– nauczyciele oraz
pedagodzy pracujący
z młodzieżą w placówkach pozaszkolnych
– zapoznali się z ofertą
bilateralnych instytucji wspierających
międzynarodową
wymianę młodzieży
z Polską, Francją, Izraelem, Rosją i Czechami.
Spotkanie to służyło
także nawiązaniu kontaktów oraz wymianie
doświadczeń na poziomie lokalnym. Podczas
pracy w grupach uczestnicy poznawali również
sposoby i pomysły na
to, jak zorganizować
projekt – od złożenia
wniosku przez planowanie programu po
zastosowanie metody
animacji językowej.

Patronat nad wydarzeniem w Hamburgu:
Senator w Urzędzie
ds. Pracy, Socjalnych
i Rodziny Wolnego
i Hanzeatyckiego Miasta
Hamburga.
Patronat nad wydarzeniem w Bremie: Senator
ds. Socjalnych, Młodzieży, Kobiet, Integracji
i Sportu Hanzeatyckiego
Miasta Bremy.
Partnerzy: organizacje
i instytucje wspierające
międzynarodową wymianę młodzieży
w Niemczech, inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”,
Urząd ds. Pracy, Socjalnych i Rodziny Wolnego
i Hanzeatyckiego Miasta
Hamburga, Senator
ds. Socjalnych, Młodzieży, Kobiet, Integracji
i Sportu Hanzeatyckiego
Miasta Bremy, punkt
informacyjny ServiceBureau Jugendinformation Bremen

23.09. Lublin
-------------------------------Kongres Inicjatyw
Europy Wschodniej
Podczas „Giełdy
Grantodawców”, która
towarzyszyła otwarciu
kongresu z udziałem
kilkuset praktyków
współpracy rozwojowej
i transgranicznej z Polski i krajów Partnerstwa
Wschodniego, przedstawiciele PNWM informowali o wspieraniu
trójstronnych projektów
wymiany młodzieży
oraz o programach,
publikacjach i serwisach internetowych
PNWM dedykowanych
trójstronnej wymianie.
Organizator: Centrum
Kompetencji Wschodnioeuropejskich Miasta
Lublin

19.-22.9. Otrębusy
(Woi. Masowien)
-------------------------------„Sprachanimationsmanufaktur“
Das DPJW lud Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendbegegnungen aus
Deutschland und Polen,
die bereits mit Sprachanimation arbeiten, zu
einer Fortbildung ein.
Es gab Raum zum Nachdenken darüber, wie die
Kommunikation in einer
deutsch-polnischen
Jugendgruppe effektiv
unterstützt werden
kann, für gegenseitige
Inspiration, das Experimentieren mit Sprache
und das Erlernen der
Methode Visual Facilitation.

16.9. Hamburg
17.9. Bremen
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstage
Haupt- und ehrenamtlich Tätige in der
Jugendarbeit und
in Schulen erhielten
Informationen zum
Jugendaustausch mit
Polen, Frankreich,
Israel, Russland und
Tschechien. In Arbeitsgruppen konnten sie
Ideen für ihre Projekte
bekommen – zu Antragstellung, Programmplanung und Sprachanimation –, andere lokale
Akteure kennenlernen
und Erfahrungen austauschen.
Schirmherrschaft
Hamburg: Senatorin in
der Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration der Freien und
Hansestadt Hamburg

Schirmherrschaft
Bremen: Senatorin für
Soziales, Jugend, Frauen,
Integration und Sport der
Hansestadt Bremen
Partner: Fach- und Förderstellen der Internationalen Jugendarbeit,
Initiative „Austausch
macht Schule“, Behörde für Arbeit, Soziales,
Familie und Integration
der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde
für Schule und Berufsbildung der Freien und
Hansestadt Hamburg
bzw. Die Senatorin für
Soziales, Jugend, Frauen,
Integration und Sport
der Hansestadt Bremen,
ServiceBureau Jugendinformation Bremen

23.9. Lublin
-------------------------------8. Kongress Osteuropäischer Initiativen
Teil des Kongresses für
Praktiker/-innen der
Entwicklungs- und der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
aus Polen und den
Ländern der Östlichen
Partnerschaft war eine
Fördermesse. Dort
informierte das DPJW
über Fördermöglichkeiten für trilaterale
Jugendbegegnungen
sowie über Programme,
Publikationen und Portale zu diesem Thema.
Organisation: Zentrum
für Osteuropa-Kompetenzen der Stadt Lublin
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30.09. Greifswald
11.10. Wrocław
25.10. Warszawa
-------------------------------Warsztaty „Zip-Zap”
Podczas szkolenia
osoby zaangażowane
w międzynarodową
wymianę młodzieży
poznawały w praktyce
ćwiczenia i gry z zakresu animacji językowej.
Ta metoda pracy pozwala przełamywać
bariery językowe
i zachęca do komunikacji, a jednocześnie
wspiera dynamikę
i integrację grupy.
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Październik
15.10. Halle
-------------------------------Dzień informacyjny
i kontaktowy
Goście wydarzenia
– nauczyciele oraz
pedagodzy pracujący
z młodzieżą w placówkach pozaszkolnych
– zapoznali się z ofertą
instytucji wspierających
międzynarodową
wymianę młodzieży
z Polską, Francją, Izraelem, Rosją, Czechami, Grecją i Turcją.
Spotkanie to służyło
także nawiązaniu
kontaktów oraz wymianie doświadczeń
na poziomie lokalnym. Podczas pracy
w grupach uczestnicy
poznawali ponadto
sposoby i pomysły na
to, jak zorganizować

projekt – od złożenia
wniosku przez planowanie programu po
zastosowanie metody
animacji językowej.
Patronat: Minister Pracy,
Polityki Społecznej
i Integracji Kraju Związkowego Saksonii-Anhalt.
Partnerzy: organizacje
i instytucje wspierające
międzynarodową
wymianę młodzieży
w Niemczech, inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”,
Europejskie Centrum
Młodzieży i Kompetencji
GOEUROPE! Saksonia-Anhalt, IJAB – Biuro
ds. Międzynarodowej
Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec,
Ministerstwo Pracy,
Polityki Społecznej
i Integracji Kraju Związkowego Saksonii-Anhalt

25.10. Berlin
-------------------------------Seminarium eTwinnig
„Trójkąt Weimarski”
Nauczyciele z Polski,
Niemiec i Francji,
realizujący w ramach
programu eTwinning
międzynarodowe projekty opierające się na
mediach elektronicznych, spotkali się
w Berlinie, by wspólnie pracować nad ich
rozwojem. Poznali
ofertę programów
i publikacji PNWM
skierowanych do nauczycieli, a także zasady
dofinansowywania
trójstronnej wymiany
młodzieży.
Organizator: Urząd
ds. Wymiany Szkolnej
przy Sekretariacie Konferencji Ministrów Oświaty
(PAD)

30.9. Greifswald
11.10. Breslau (Wrocław)
25.10. Warschau
(Warszawa)
-------------------------------„Zip-Zap“
Bei der Schulung lernten Aktive im Jugendaustausch Übungen
und Spiele zur Sprachanimation kennen. Die
Methode hilft dabei,
Sprachbarrieren zu
überwinden und unterstützt die Kommunikation. Gleichzeitig fördert
sie die Dynamik und die
Integration der Gruppe.

Oktober
15.10. Halle
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstag
Haupt- und ehrenamtlich Tätige in der
Jugendarbeit und
in Schulen erhielten
Informationen zum
Jugendaustausch mit
Polen, Frankreich, Israel,
Russland, Tschechien,
Griechenland und
der Türkei. In Arbeitsgruppen konnten sie
Ideen für ihre Projekte
bekommen – zu Antragstellung, Programmplanung und Sprachanimation –, andere lokale
Akteure kennenlernen
und Erfahrungen austauschen.

Schirmherrin: Ministerin
für Arbeit, Soziales und
Integration des Landes
Sachsen-Anhalt
Partner: Fach- und Förderstellen der Internationalen Jugendarbeit,
Initiative „Austausch
macht Schule“, DeutschTürkische Jugendbrücke,
Europäisches Jugendund Kompetenzzentrum
GOEUROPE! SachsenAnhalt, IJAB –Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.,
Ministerium für Arbeit,
Soziales und Integration
des Landes SachsenAnhalt, Ministerium für
Bildung des Landes
Sachsen-Anhalt

25.10. Berlin
-------------------------------eTwinning-Seminar
„Weimarer Dreieck“
Lehrkräfte der Sekundarstufe aus Deutschland, Polen und Frankreich trafen sich in
Berlin, um gemeinsam
eTwinning-Projekte zu
entwickeln. Das DPJW
stellte seine Förderkriterien für trilaterale
Projekte vor sowie Programme und Publikationen für Lehrer/-innen.
Veranstalter: Pädagogischer Austauschdienst
der Kultusministerkonferenz
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28 – 30.10. Krzyżowa
-------------------------------„Inspiratorium” – Otwarte Forum Pozaszkolnej
Wymiany Młodzieży
Wydarzenie to
zgromadziło przedstawicieli strategicznych
instytucji partnerskich
PNWM – jednostek
centralnych PNWM –
oraz instytucji aktywnych w wymianie
międzynarodowej. Program forum skupiał się
na takich tematach, jak
kreatywne zarządzanie
procesami twórczymi
w pozaszkolnej wymianie młodzieży, nowe
metody i narzędzia
w pracy z młodzieżą
oraz przykłady dobrych
praktyk. Uczestnicy
forum wypracowywali
także strategie realizacji zaplanowanych
projektów.
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31.10. – 3.11. Kolonia
-------------------------------Animacja językowa
w czasie międzynarodowych spotkań
młodzieży
Podczas szkolenia pracownicy niemieckich
organizacji i placówek
pracujących na
rzecz młodzieży
oraz realizujących
międzynarodowe
wymiany, zainteresowani wprowadzeniem
animacji językowej do
projektów spotkań,
poznali i wypróbowali
tę metodę oraz sposoby
jej wdrażania.
Partnerzy: IJAB – Biuro
ds. Międzynarodowej
Pracy z Młodzieżą
Republiki Federalnej
Niemiec, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży

Listopad
4 – 5.11. Berlin
-------------------------------Kongres „Laboratorium
Wymiany”
W czwartej edycji kongresu polsko-niemieckiej wymiany szkolnej
wzięło udział ponad 160
nauczycieli i organizatorów projektów
wymiany. Podczas
licznych warsztatów
uczestnicy rozwijali
swoją wiedzę
i umiejętności, dzielili
się doświadczeniami
oraz nawiązywali kontakty. Kongres poruszał
takie zagadnienia, jak
animacja językowa,
design thinking, media
społecznościowe w wymianie młodzieży oraz
projekty o tematyce
STE(A)M, czyli z zakresu
nauk ścisłych.
Partnerzy: Centrum Nauki Kopernik, Fundacja
Deutsche Telekom

13 – 14.11. Łańcut
-------------------------------Warsztaty „Trzy kroki do
wymiany”
Podczas szkolenia
nauczyciele z województwa podkarpackiego poznali warunki
ramowe projektów
międzynarodowej
wymiany młodzieży
oraz metody pracy
w grupie, a także zasady
działalności dotacyjnej i aktualną ofertę
szkoleniową PNWM
skierowaną do pedagogów.
Partner: Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie

27.-30.10. Kreisau
(Krzyżowa)
-------------------------------„Inspiratorium“ –
Offenes Forum zum
Außerschulischen
Jugendaustausch
Bei der Konferenz trafen
sich Verteter/-innen der
Zentralstellen des DPJW
und von Einrichtungen
des internationalen
Austauschs. Themen
waren kreatives
Prozessmanagement
bei außerschulischen
Jugendbegegnungen,
neue Methoden und
Werkzeuge für die
Arbeit mit Jugendlichen
sowie Beispiele guter
Praxis. Dazu wurden
Strategien für die
Umsetzung geplanter
Projekte erarbeitet.

31.10.-3.11. Köln
-------------------------------Sprachanimation in
internationalen Jugendbegegnungen
Fachkräfte der Kinderund Jugendarbeit in
Deutschland, die internationale Austauschprojekte durchführen,
erprobten die Methode
der Sprachanimation
und lernten, wie man
diese in Gruppen
anleitet.
Partner: IJAB – Fachstelle
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.,
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch

November
4.-5.11. Berlin
-------------------------------„Austauschlabor“
Am 4. Kongress zum
deutsch-polnischen
Schüleraustausch
nahmen über 160
Lehrer/-innen und
Projektorganisatoren
teil. Sie bildeten sich
bei Workshops weiter,
tauschten Erfahrungen
aus und knüpften Kontakte. Zu den Themen
der Veranstaltung
gehörten Sprachanimation, Design Thinking,
Social Media im
Jugendaustausch und
nicht zuletzt Projekte
mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt
(MINT).
Partner: Deutsche
Telekom Stiftung,
Wissenschaftszentrum
Kopernikus

13.-14.11. Łańcut
(Woi. Karpatenvorland)
-------------------------------„Drei Schritte zum
Austausch”
Bei der Schulung
lernten Lehrer/-innen
aus der Woiwodschaft
Karpatenvorland die
Rahmenbedingungen
für Projekte des internationalen Jugendaustauschs kennen,
Methoden für die
Gruppenarbeit sowie
die Förderkriterien und
das aktuelle Schulungsangebot des DPJW für
Lehrkräfte.
Partner: Bildungskuratorium Rzeszów
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17 – 20.11. Poczdam
-------------------------------„SpeedDating” – giełda
partnerstw polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży
Zainicjowanie nowych
partnerstw, pozyskanie
informacji na temat
dofinansowywania
projektów przez PNWM
oraz zaplanowanie
i przygotowanie
pierwszego wspólnego
projektu – to cele, które
połączyły uczestników
giełdy „SpeedDating”:
przedstawicieli polskich
i niemieckich organizacji pracujących
z dziećmi i młodzieżą.
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18.11. Berlin
-------------------------------Doroczne spotkanie
inicjatywy „Szkoła żyje
wymianą”
W 2019 roku twórcy
inicjatywy wspólnie
z zespołem biura
koordynującego projekt
„Szkoła żyje wymianą”
opracowali plan wykonawczy oraz dokonali
priorytetyzacji działań.
Podczas spotkania
zatwierdzono także wypracowane uprzednio
wytyczne dotyczące komunikacji wewnętrznej
oraz zdecentralizowanych działań podmiotów wchodzących
w skład inicjatywy.

27.11. Kraków
-------------------------------Warsztaty „Zip-Zap”
Podczas szkolenia
osoby zaangażowane
w międzynarodową
wymianę młodzieży
poznawały w praktyce
ćwiczenia i gry z zakresu animacji językowej.
Ta metoda pracy pozwala przełamywać bariery
językowe i zachęca
do komunikacji, a jednocześnie wspiera
dynamikę i integrację
grupy.

30.11. Częstochowa
-------------------------------Konferencja eTwinning
Jakie są zasady dofinansowywania polsko-niemieckiej wymiany
młodzieży oraz z jakiej
oferty szkoleniowej
i wydawniczej mogą
skorzystać organizatorzy wymiany? To
główne tematy, które
poruszali nauczyciele
języka niemieckiego
z sieci szkół eTwinning
podczas prezentacji
PNWM.
Organizator: Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

17.-20.11. Potsdam
-------------------------------„SpeedDating“
Neue Partnerschaften
zu begründen, Informationen über die Projektförderung des DPJW
zu sammeln, ein erstes
gemeinsames Projekt
zu planen und vorzubereiten – dies waren die
Ziele der Partnerbörse
für Vertreter/-innen
deutscher und polnischer Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit.

18.11. Berlin
-------------------------------Jahrestreffen „Austausch macht Schule“
2019 haben die Träger
der Initiative gemeinsam mit dem Transferbüro ihre Ziele operationalisiert und priorisiert.
Auf dem Jahrestreffen
wurden die zuvor erarbeiteten Leitlinien für
die interne Kommunikation sowie für dezentrale Aktivitäten der Träger
verabschiedet.

27.11. Krakau (Kraków)
-------------------------------„Zip-Zap“
Bei der Schulung lernten Aktive im Jugendaustausch Übungen
und Spiele zur Sprachanimation kennen. Die
Methode hilft dabei,
Sprachbarrieren zu
überwinden und unterstützt die Kommunikation; gleichzeitig fördert
sie die Dynamik und die
Integration der Gruppe.

30.11. Tschenstochau
(Częstochowa)
-------------------------------Seminar zu eTwinning
Deutschlehrer/-innen
mit einem Interesse an
eTwinning-Projekten
lernten bei einer
Präsentation des DPJW
die Förderkriterien für
den deutsch-polnischen
Schüleraustausch
kennen und erfuhren,
welche Schulungen
und Publikationen das
Jugendwerk für Organisatoren von Austauschprojekten bereithält.
Veranstalter: Stiftung
zur Entwicklung des
Bildungssystems
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Grudzień
2 – 3.12. Katowice
-------------------------------Warsztaty „Trzy kroki do
wymiany”
Podczas szkolenia nauczyciele z województwa
śląskiego poznali warunki ramowe projektów międzynarodowej
wymiany młodzieży
oraz metody pracy
w grupie, a także zasady
działalności dotacyjnej i aktualną ofertę
szkoleniową PNWM
skierowaną do pedagogów.
Partner: Kuratorium
Oświaty w Katowicach

K alendarium

5.12. Tomaszowice
(woj. małopolskie)
-------------------------------Jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia
Chrześcijańskich Dzieł
Wychowania
Przedstawiciele
instytucji katolickich
prowadzący projekty
międzynarodowej
wymiany młodzieży
wysłuchali prezentacji
PNWM informującej
o najnowszej ofercie
dotacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
organizacji.
Organizator: Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

5 – 7.12. Berlin
-------------------------------Seminarium
„parDIGIpate – aplikacje
i narzędzia internetowe
w międzynarodowych
projektach młodzieży”
Szkolenie dla osób
aktywnych w polsko-niemieckiej wymianie
młodzieży służyło
zapoznaniu się uczestników z nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi i formami
komunikacji przydatnymi na spotkaniach
młodzieży. Podczas
warsztatów dowiedzieli się oni między
innymi, jak samodzielnie zaprojektować
atrakcyjną grafikę, jak
przeprowadzić grę
miejską z użyciem
smartfona oraz jak
zaplanować warsztaty
z użyciem aplikacji
internetowych.

11 – 14.12. Berlin
-------------------------------Warsztaty „Partycypacja
młodzieży w projektach
wymiany polsko-niemieckiej”
Aby nauczyć się
rozpoznawać predyspozycje i potrzeby
młodych ludzi,
nauczyciele, pedagodzy i opiekunowie
organizujący projekty
międzynarodowej wymiany młodzieży poznali najnowszą wiedzę
z dziedziny neuropsychologii rozwojowej.
Przyjrzeli się także metodom pracy w zakresie
partycypacji, motywacji i współdziałania
młodzieży.

Dezember
2.-3.12. Kattowitz
(Katowice)
-------------------------------„Drei Schritte zum
Austausch”
Bei der Schulung
lernten Lehrer/-innen
aus der Woiwodschaft
Schlesien die Rahmenbedingungen für Projekte des internationalen Jugendaustauschs
kennen, Methoden
für die Gruppenarbeit
sowie die Förderprinzipien und das aktuelle
Schulungsangebot des
DPJW für Lehrkräfte.
Partner: Bildungskuratorium Kattowitz

5.12. Tomaszowice
(Woi. Kleinpolen)
-------------------------------Jubiläumskonferenz des
Vereins der christlichen
Bildungswerke
Vertreter/-innen von
katholischen Einrichtungen, die internationale Austauschprojekte
organisieren, erfuhren
bei einer Präsentation
Neues über das Förder-,
Schulungs- und Publikationsangebot des
DPJW.

5.-7.12. Berlin
-------------------------------„ParDIGIpate“
Bei der Schulung lernten Aktive im deutschpolnischen Austausch
hilfreiche moderne
Informationstechnologien und Kommunikationsformen für
Jugendbegegnungen
kennen. Sie erfuhren
unter anderem, wie
man optisch ansprechende Flyer selber layoutet, eine Stadtrallye
mit dem Smartphone
erstellt oder Workshops
mit einer App plant.

11.-14.12. Berlin
-------------------------------„Partizipation von Jugendlichen im deutschpolnischen Austausch”
Um zu verstehen,
wie man Fähigkeiten
und Bedürfnisse von
Jugendlichen erkennt,
lernten Lehrer/-innen
und Betreuer/-innen,
die internationale Austauschprojekte organisieren, neuste Erkenntnisse der Neuro- und
Entwicklungspsychologie kennen. Außerdem
bildeten sie sich in den
Bereichen Kommunikation, Motivation
und Partizipation von
Jugendlichen weiter.
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„Zależało nam między innymi na podejmowaniu działań na rzecz
wzajemnej integracji, która ma w przyszłości skutkować tworzeniem świata
tolerancyjnego, wolnego od ksenofobii, agresji i przemocy.”

„Es war uns unter anderem wichtig, Maßnahmen zur gemeinsamen Integration
umzusetzen, welche sich zukünftig auf das Schaffen einer toleranten Welt, frei
von Fremdenfeindlichkeit, Aggression und Gewalt auswirken.“

Dorota Woda, Georg Busch, projekt „Porozumienie w różnorodności“

Georg Busch, Dorota Woda, Projekt „Verständigung in Vielfalt”

Temat przewodni„Różnorodność”
-----------------------------------------------------------------------------------Z końcem 2019 roku PNWM sfinalizowała prace nad trzyletnim tematem przewodnim „Różnorodność”. Jego symbolicznym punktem kulminacyjnym było w lutym w Berlinie
uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.
Ponadto PNWM stworzyła liczne materiały z zakresu edukacji na rzecz różnorodności
dedykowane spotkaniom
młodzieży. Tematyce tej
poświęcone były także
rozmaite szkolenia i inne
wydarzenia służące wymianie
doświadczeń o tym, w jaki
sposób poruszać ten bogaty
i wymagający temat podczas
spotkań polsko-niemieckich.

3. Projekty
o szczególnym
znaczeniu

VI edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------„Razem w Europie. Jeden cel” – tak brzmiało hasło szóstej edycji
konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży, do którego
zgłoszono ponad 80 polsko-niemieckich i trójstronnych projektów. Poruszały one szerokie spektrum tematów z zakresu
edukacji na rzecz różnorodności. 14 lutego 2019 roku w Berlinie
miało miejsce uroczyste wręczenie nagród, które zgromadziło
blisko 250 gości, w tym ponad 100 laureatów – młodych ludzi
i ich opiekunów z Polski i z Niemiec. W kategorii „Wymiana szkolna” zwyciężył projekt „Muzyka spotkania – muzyka porozumie-

nia” autorstwa II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim i katolickiej szkoły Katholische Schule Bernhardinum
w Fürstenwalde. Spośród projektów wymiany pozaszkolnej
nagrodę główną otrzymał projekt „Przystanek Różnorodność
w historycznym kontekście”, którego twórcami są Fundacja
Sztukmistrze z Lublina i placówka kształceniowa Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein z Werftpfuhl. Każdy z partnerów
wymienionych projektów otrzymał nagrodę w wysokości 3000
euro. Polsko-niemieckie jury przyznało także dwa wyróżnienia.
W kategorii „Wymiana szkolna” wyróżniono projekt „Nie mówię,
ale się porozumiewam” Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 41
w Zabrzu i szkoły Pestalozzi-Schule w Essen. W kategorii „Wymiana pozaszkolna” wyróżnienie otrzymała Fundacja BEZLIK
z Mikuszewa i centrum edukacji młodzieży JUBI Unterfranken
z Würzburga za projekt „Ponad granicami”.
Przedstawiciele 17 finałowych projektów spotkali się na trzy
dni przed uroczystością wręczenia nagrody na zorganizowanym przez PNWM seminarium w Berlinie, podczas którego mogli podsumować i zaprezentować swoje projekty, wymienić się
doświadczeniami oraz poznać nowe metody pracy projektowej.
Forum dialogu: Rożnorodność
-----------------------------------------------------------------------------------Wspólnie z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina PNWM zaprosiła na
odbywające się z końcem marca 2019 roku forum poświęcone
zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, Niemczech i Europie. Uczestnicy seminarium – przedstawiciele orga-

Themenschwerpunkt „Vielfalt“
-----------------------------------------------------------------------------------Mit dem Jahresende 2019 fand auch der dreijährige Themenschwerpunkt des DPJW „Vielfalt“ seinen Abschluss. Der feierliche
Höhepunkt war im Februar die Verleihung des Deutsch-Polnischen Jugendpreises. Zudem stellte das DPJW im Jahr 2019
Handreichungen mit Ideen zu diversitätsbewussten Jugendbegegnungen fertig. Darüber hinaus bot es Schulungen an und
schuf Möglichkeiten zum Austausch über Vielfalt und dazu, wie
diese bei deutsch-polnischen Jugendprojekten gewinnbringend genutzt werden kann.
6. Deutsch-Polnischer Jugendpreis
-----------------------------------------------------------------------------------„Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ lautete das Motto des
6. Deutsch-Polnischen Jugendpreises, um den sich über 80
deutsch-polnische und trilaterale Projekte beworben hatten.
Sie beschäftigten sich mit unterschiedlichen Aspekten diversitätsbezogener Bildung. Am 14. Februar 2019 fand in Berlin die
feierliche Preisverleihung statt, an der 250 Gäste teilnahmen,
darunter über 100 junge Preisträger/-innen und ihre Betreuer/
-innen aus Deutschland und Polen. Gewinner in der Kategorie
„Schulischer Austausch“ war das Projekt „Musik der Begegnung
– Musik der Verständigung“ des Bernhardinums Fürstenwalde
und des 2. Allgemeinbildenden Lyzeums Gorzów. Den Hauptpreis in der Kategorie „Außerschulischer Austausch“ erhielten
die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werftpfuhl und die
Stiftung Sztukmistrze aus Lublin mit ihrem Projekt „Station Diversität im historischen Kontext“. Jeder Projektpartner erhielt ein
Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Die deutsch-polnische Jury

zeichnete darüber hinaus zwei weitere Projekte aus: In der Kategorie „Schulischer Austausch“ wurde das Projekt „Ich kann nicht
sprechen, aber ich kommuniziere“ der Pestalozzi-Schule Essen
und der Förderschule Nr. 41 in Zabrze geehrt. Die Auszeichnung
in der Kategorie „Außerschulischer Austausch“ ging an die JUBI
Unterfranken in Würzburg und die Stiftung BEZLIK in Mikuszewo für ihr Projekt „Grenzenlos“.

3. Projekte mit
besonderer
Bedeutung

In den drei Tagen vor der Preisverleihung nahmen Vertreter/
-innen der Projekte, die sich
für die Endrunde des Jugendpreises qualifiziert hatten, an
einem vom DPJW organisierten Seminar in Berlin teil. Dabei konnten sie ihre Projekte
auswerten und vorstellen, Erfahrungen austauschen und neue Methoden für die Projektarbeit kennenlernen.

Dialogforum: Vielfalt
-----------------------------------------------------------------------------------Gemeinsam mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina lud das DPJW Ende März
2019 zu einem Forum zur sich wandelnden politischen und
gesellschaftlichen Situation in Deutschland, Polen und Europa
ein. Die Teilnehmer/-innen des Seminars – Vertreter/-innen von
Bildungseinrichtungen, Schulen, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Trainer/-innen des Jugendaustauschs – tauschten sich
darüber aus, welche Art von innergesellschaftlichen Debatten in
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nizacji i instytucji kształceniowych, szkół, inicjatyw społeczych
oraz trenerzy wymiany młodzieży – dyskutowali o tym, jakiego rodzaju debaty wewnątrzspołeczne kształtują opinię
publiczną i w jaki sposób reagować na nie w codziennej pracy na rzecz polsko-niemieckiej wymiany. Forum zaingurowały
dwa wykłady eksperckie dotyczące aktualnego stanu stosunków polsko-niemieckich, wewnętrznych podziałów społecznych oraz roli umiejętnego prowadzenia dialogu. Wykładom
towarzyszyły pogłębione dyskusje w mniejszych grupach roboczych, które opierały się na treściaciach i metodach z zakresu
międzynarodowej pracy edukacyjnej oraz pracy z młodzieżą.
Stanowiły one także punkt wyjścia do wspólnego planowania
projektów. Ponadto podczas warsztatów uczestnicy zdobywali
praktyczną wiedzę z zakresu koncepcji i form działań antydyskryminacyjnych, zarządzania konfliktem, komunikacji bez przemocy, a także rozwoju organizacji pod kątem różnorodności.
Fit for Diversity Card Collection
-----------------------------------------------------------------------------------W ramach tematu przewodniego PNWM „Różnorodność” realizowanego w latach 2017–2019 powstały dwujęzyczne ilustrowane karty definiujące najważniejsze pojęcia z tego zakresu.
Karty zapoznają czytelnika z podstawową wiedzą oraz koncepcjami różnorodności, dzięki czemu mogą pomóc w zrozumieniu innych ludzi oraz istoty tego tematu. Co to jest bodyizm,
a co inkluzja? Czym różnią się od siebie międzykulturowość,
wielokulturowość i transkulturowość? Dlaczego uchodźstwo
to nie to samo co migracja? Odpowiedzi zawarte na kartach
wskazują jednocześnie różnice w terminologii i podejściu do
wybranych aspektów ze strony polskiej i niemieckiej. Mogą

one służyć do indywidualnej refleksji, a na spotkaniach polsko-niemieckich i w trakcie przygotowań do nich stać się punktem
wyjścia do dyskusji z młodzieżą.
Karty można bezpłatnie zamówić lub pobrać na stronie internetowej PNWM.

›

– www.pnwm.org (Publikacje->Metodyka wymiany)
Strona internetowa „Diversity Box”
-----------------------------------------------------------------------------------Innym istotnym efektem podjęcia przez PNWM tematu
różnorodności jest strona internetowa „Diversity Box”. Zawiera
ona informacje, które mogą pomóc organizatorom projektów
międzynarodowej wymiany młodzieży w podniesieniu kwalifikacji z zakresu edukacji na rzecz różnorodności. Poruszane
na stronie zagadnienia dotyczą między innymi podobieństw
i różnic kulturowych, podmiotowego traktowania czy poszukiwania tożsamości. Użytkownicy znajdą tam artykuły i opisy metod pracy w języku polskim i niemieckim uzupełnione
przykładami projektów, materiałów multimedialnych czy
odnośników do ciekawych zasobów w internecie. Jako
przykłady dobrych praktyk zaprezentowano najważniejsze
publikacje i projekty realizowane w ramach tematu przewodniego PNWM oraz w finału konkursu o Polsko-Niemiecką
Nagrodę Młodzieży. Materiały do „Diversity Box” powstały we
współpracy z ekspertami w dziedzinie różnorodności oraz
międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.

›

– www.roznorodnosc.pnwm.org

der Öffentlichkeit dominieren und wie man in der alltäglichen
Vermittlungsarbeit zwischen Deutschland und Polen darauf reagieren kann. Den Einstieg bildeten zwei Experteninputs zum
aktuellen Stand der deutsch-polnischen Beziehungen sowie
zum Phänomen innergesellschaftlicher Spaltungen und der
Rolle von Dialogfähigkeit. Anschließend folgte ein vertiefter
Austausch in Kleingruppen. Dabei standen Inhalte und Methoden der internationalen Jugend- und Bildungsarbeit sowie die
gemeinsame Projektplanung im Vordergrund. Der Weiterbildung der Teilnehmenden dienten praxisorientierte Workshops
zu Ansätzen und Paradigmen der Antidiskriminierungsarbeit,
zu Konfliktmanagement, Gewaltfreier Kommunikation sowie
zur Organisationsentwicklung unter Diversity-Gesichtspunkten.
„Fit for Diversity – Card Collection“
-----------------------------------------------------------------------------------Im Rahmen des Themenschwerpunkts „Vielfalt“ der Jahre
2017-19 hat das DPJW ein Set mit illustrierten zweisprachigen
Karten herausgegeben, auf denen die wichtigsten Begriffe der
diversitätsbezogenen Bildung definiert sind. Die Karten vermitteln Grundlagenwissen und Zugänge zum Thema und können
so dabei helfen, das Wesen von Vielfalt zu verstehen. Was ist
Bodyismus und was Inklusion? Worin unterscheiden sich Interkulturalität, Multikulturalität und Transkulturalität? Warum ist
Flucht nicht Migration? Die Texte auf den Karten gehen auch
auf Unterschiede in der Terminologie und beim Umgang mit
bestimmten Aspekten von Vielfalt in Deutschland und Polen ein.
Sie regen zum Nachdenken an und können bei deutsch-polnischen Begegnungen zum Ausgangspunkt für Diskussionen mit
den Jugendlichen werden.

Die Karten können über die Internetseite des DPJW bestellt werden und stehen dort auch zum Download bereit.

›

›

– www.dpjw.org (Publikationen – Methodik des Jugendaustauschs).
Internetseite „Diversity Box“
-----------------------------------------------------------------------------------Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Themenschwerpunkts „Vielfalt“ ist die Internetseite „Diversity Box“ – ein Fundus an Informationen, mit dem sich Leiter/-innen internationaler Jugendbegegnungen im Bereich diversitätsbewusste Bildung qualifizieren können. Die Nutzer/-innen finden auf der Seite Themen wie
kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Fragen zum individuellen Umgang mit anderen oder zur Identitätsfindung. Jeweils auf Deutsch und Polnisch stehen Hintergrundartikel sowie
Vorschläge zu Methoden für die eigene Arbeit zur Verfügung.
Dazu gibt es Projektbeispiele, Multimediamaterialien und nicht
zuletzt Verweise auf interessante Internetressourcen. Als Beispiele
guter Praxis dienen Publikationen und Projekte, die im Rahmen
des Themenschwerpunkts des DPJW entstanden sind. Die auf
der Plattform zur Verfügung stehenden Materialien wurden in
Zusammenarbeit mit deutschen und polnischen Expertinnen
und Experten im Bereich Diversität und internationaler Jugendaustausch erarbeitet.

›

– www.vielfalt.dpjw.org
Darüber hinaus wurde 2019 die Fortbildung „Fit for Diversity“
fortgeführt, bei der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus
Deutschland und Polen Methoden zur Toleranzförderung bei der
Arbeit mit Jugendlichen kennenlernen konnten. Zudem wurde
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W 2019 roku PNWM kontynuowała ponadto cykl seminariów „Fit for diversity” dla organizatorów wymiany młodzieży
w zakresie edukacji na rzecz różnorodności. Uczestnicy poznali
metody pracy z młodzieżą wspierające postawę otwartości.
Poza tym wydana rok wcześniej checklista „Różnorodność
w wymianach młodzieży” została przetłumaczona i opublikowana w trzech językach: ukraińskim, angielskim i francuskim.
„Zachować pamięć” – forum historyczne
-----------------------------------------------------------------------------------W 2019 roku przypadały liczne rocznice związane z historią
relacji polsko-niemieckich: 80. rocznica wybuchu II wojny
światowej, 75. rocznica Powstania Warszawskiego, a także
30. rocznica mszy pojednania w Krzyżowej. Rocznice te, a także
pięciolecie programu dotacyjnego PNWM „Zachować pamięć”,
były okazją do licznych podsumowań i wymiany doświadczeń
zebranych podczas polsko-niemieckich oraz trójstronnych projektów młodzieżowych poruszających tematykę historyczną.
W tym celu PNWM zorganizowała forum dla organizatorów
spotkań młodzieży. Przez dwa dni blisko 120 uczestników konferencji dzieliło się wiedzą i doświadczeniami oraz wymieniało
nowymi impulsami w pracy przy kolejnych projektach. Poza
tym podczas licznych warsztatów uczestnicy poznawali sposoby dotarcia z tematyką historyczną do młodzieży oraz omawiali metody pomagające radzić sobie z trudnymi emocjami
młodych ludzi podejmujących problematykę narodowego
socjalizmu i II wojny światowej. Goście forum mieli również
możliwość poznania oferty pedagogicznej miejsc pamięci
oraz placówek muzealnych i edukacyjnych z Polski i Niemiec,
skierowanej do grup młodzieży z obu krajów. Dowiedzieli się

także, w jaki sposób szkoły i organizacje pozaszkolne mogą
wykorzystywać w swojej pracy polsko-niemiecki podręcznik
do historii, a także zbiory Międzynarodowego Centrum Badań
Nazistowskich Arolsen Archives. Podczas forum miała także
miejsce premiera filmu „Zachować pamięć”.
„Zachować pamięć” – film
-----------------------------------------------------------------------------------W celu promocji programu dotacyjnego „Zachować pamięć”
PNWM zrealizowała film prezentujący projekty historyczne.
Przez kilka miesięcy ekipa filmowa PNWM towarzyszyła spotkaniom młodzieży odbywającym się w miejscach pamięci terroru
hitlerowskiego, w efekcie czego powstał dziesięciominutowy
materiał, w którym organizatorzy projektów dzielą się
z widzem doświadczeniami z realizacji spotkań i opowiadają
o efektach oraz wyzwaniach, jakie towarzyszą ich pracy.
Z kolei młodzi uczestnicy w poruszający sposób opisują swoje przeżycia i wrażenia, których doświadczają podczas wizyt
w miejscach pamięci. Podkreślają także, jak bardzo pouczające
jest – nie tylko z perspektywy szkolnej, lecz także osobistej
– poznawanie historii II wojny światowej właśnie w polsko-niemieckim zespole.

›

– www.youtube.com/DPJWPNWM

die viel genutzte Checkliste „Vielfalt bei Jugendbegegnungen“
2019 auch in ukrainischer, französischer und englischer Sprachfassung herausgegeben.
„Wege zur Erinnerung“ – Geschichtsforum
-----------------------------------------------------------------------------------In das „Gedenkjahr“ 2019 fielen mehrere Jahrestage, die mit der
Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen verbunden
sind: der 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs,
der 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands, aber auch der
30. Jahrestag der Versöhnungsmesse in Kreisau. Neben diesen
Daten war auch das fünfjährige Bestehen des Förderprogramms
„Wege zur Erinnerung“ Anlass, sich über Erfahrungen mit der
Durchführung deutsch-polnischer sowie trilateraler Projekte
zu geschichtsbezogenen Themen auszutauschen. Zu diesem
Zweck organisierte das DPJW im September ein Forum für Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendaustauschprojekten. Zwei Tage lang bekamen die knapp 120 Teilnehmenden
Anregungen für ihre Arbeit sowie für künftige Projekte. In Workshops konnten sie lernen, wie man mit den Emotionen der Jugendlichen bei Projekten zu Nationalsozialismus und Zweitem
Weltkrieg umgehen und wie man einen altersgerechten Zugang
zu diesen Themen finden kann. Außerhalb der Workshops bestand Gelegenheit, sich mit den Angeboten von Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen vertraut zu machen. Außerdem
gab es Tipps, wie Schulen und außerschulische Einrichtungen
das Deutsch-Polnische Geschichtsbuch bei ihrer Arbeit nutzen
können und welche Möglichkeiten die Arolsen Archives bieten.
Schließlich fand während des Forums die Premiere des Films
„Wege zur Erinnerung“ statt.

„Wege zur Erinnerung“ – Film
-----------------------------------------------------------------------------------Um das Programm „Wege zur Erinnerung“ einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen zu können, hat das DPJW einen Film
über geschichtsbezogene Projekte erstellt. Hierfür hat ein
Filmteam über mehrere Monate Jugendbegegnungen begleitet, die in Gedenkstätten durchgeführt wurden. Ergebnis dieser
Arbeit ist ein 10-minütiger Film, in dem Projektverantwortliche
vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit Geschichtsprogrammen sowie über Ergebnisse und auch Herausforderungen bei
der Arbeit sprechen. Dazu schildern Jugendliche auf bewegende Art ihre Erlebnisse und Eindrücke von Besuchen an Gedenkstätten. Sie machen deutlich, wie lehrreich es ist – nicht nur
mit Blick auf den Unterricht, sondern auch für sie persönlich –,
gemeinsam in einem deutsch-polnischen Team die Geschichte
des Zweiten Weltkriegs zu untersuchen.

›

– www.youtube.com/DPJWPNWM
Projekt „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!“
-----------------------------------------------------------------------------------Um die Themen berufliche Bildung und Berufsorientierung in
den deutsch-polnischen Jugendaustausch einzubeziehen, bietet das DPJW seit 2018 das Projekt „Zusammen kommen wir weiter“ mit dem Zusatz „Jetzt beruflich!“ an. Es dient der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Einrichtungen der forma-
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Projekt „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”
-----------------------------------------------------------------------------------Chcąc włączyć tematykę kształcenia zawodowego i orientacji
zawodowej do wymiany młodzieży, od 2018 roku PNWM realizuje projekt „Razem osiągniemy więcej” pod hasłem „Teraz zawodowo!”. Służy on rozwijaniu współpracy pomiędzy placówkami edukacji formalnej i pozaformalnej – między szkołami
ponadpodstawowymi innymi niż licea oraz niemieckimi
szkołami średnimi typu Förderschule, Hauptschule i Realschule a placówkami kształceniowymi oraz instytucjami kształcenia
zawodowego i pracy socjalnej. Projekt skierowany jest przede
wszystkim do młodych ludzi, którzy stosunkowo rzadko mają
możliwość uczestniczyć w wymianie. Polega na umożliwieniu
im udziału w międzynarodowych spotkaniach młodzieży oraz
praktykach zawodowych w kraju sąsiada i tym samym wzbogaca proces kształcenia i orientacji zawodowej.
W 2019 roku w ramach projektu „Razem osiągniemy więcej.
Teraz zawodowo!” odbyło się 15 polsko-niemieckich spotkań
młodzieży. Towarzyszyły im wizyty w firmach, dni tematyczne
i warsztaty. Dzięki nim powstały nowe polsko-niemieckie partnerstwa szkół, które przy wsparciu placówek kształceniowych
planują zorganizować w 2020 roku wspólne spotkania
młodzieży. Mają one zachęcić i przygotować młodych ludzi do
odbycia czterotygodniowych indywidualnych praktyk w Polsce
lub Niemczech.
Od 2019 roku PNWM tworzy sieć miejsc praktyk w polskich
i niemieckich firmach oraz instytucjach. W tym czasie swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyło ośmiu prak-

tykantów: czterech polskich uczniów szkoły zawodowej (na
kierunku architektura krajobrazu) odbyło sześciotygodniowe
praktyki na terenie pałacu Zwinger i Garten w Dreźnie.
Dwóch przyszłych kucharzy z województwa łódzkiego
przez cztery tygodnie zdobywało doświadczenia zawodowe w Würzburgu (Burkardushaus und Exerzitienhaus Himmelspforten). Z kolei dwoje uczniów szkoły zawodowej
z Würzburga spędziło cztery tygodnie na praktykach
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.
Na rok 2020 zaplanowano kolejne spotkania młodzieży i praktyki zawodowe.
Projekt „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” otrzymuje dofinansowanie ze środków Fundacji Nowe Landy przy
Fundacji Otto Brennera (Stiftung Neue Länder in der Otto
Brenner Stiftung). Cieszy się także honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz Małżonki
Prezydenta RFN Elke Büdenbender.
Program dotacyjny „Eksperyment Wymiana”
-----------------------------------------------------------------------------------W 2019 roku PNWM zainicjowała program „Eksperyment Wymiana” wspierający projekty o tematyce STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) w międzynarodowej
wymianie młodzieży. Dzięki temu programowi PNWM
chciałaby pozyskać do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
nowe grupy uczestników i organizatorów, którzy interesują się
lub zajmują obszarem nauk ścisłych, technologią, inżynierią,
sztuką i matematyką (STE(A)M). Jednym z kryteriów udziału
w programie jest przeznaczenie przynajmniej połowy pro-

len und der non-formalen Bildung, speziell von Förder-, Haupt-,
Real- und Berufsschulen mit Bildungsstätten sowie Trägern der
Berufsbildung und der Jugendsozialarbeit. Das Projekt richtet
sich insbesondere an Jugendliche, die nur selten die Möglichkeit
haben, an einem Austausch teilzunehmen. Durch das Projekt
können sie eine internationale Jugendbegegnung erleben und
ein Berufspraktikum im Nachbarland absolvieren, wodurch sie
wertvolle Erfahrungen für ihre schulische und individuelle Berufsvorbereitung gewinnen.
2019 fanden im Rahmen von „Zusammen kommen wir weiter.
Jetzt beruflich!“ 15 deutsch-polnische Jugendbegegnungen mit
Firmenbegehungen, Thementagen und Workshops statt. Hierdurch wurden deutsch-polnische Schulpartnerschaften initiiert,
die 2020 in Zusammenarbeit mit einer Bildungsstätte gemeinsame Jugendbegegnungen planen. Ziel ist es, im Anschluss
Jugendliche aus diesen Gruppen zu einem individuellen vierwöchigen Praktikum in Deutschland bzw. Polen zu motivieren
und sie hierauf vorzubereiten.
Das DPJW baut seit 2019 ein Netzwerk für Praktikumsplätze
in deutschen und polnischen Firmen oder Einrichtungen auf.
Bisher haben acht Praktikantinnen und Praktikanten erste berufliche Erfahrungen gesammelt: Vier polnische Fachschüler/
-innen der Landschaftsarchitektur absolvierten sechswöchige
berufliche Praktika im Zwinger und Großen Garten in Dresden
(Schlösserland Sachsen – Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH). Zwei angehende Köche aus der Woiwodschaft Lodz sammelten jeweils vier Wochen lang berufliche
Erfahrungen in Würzburg (Burkardushaus und Exerzitienhaus

Himmelspforten). Ein Berufsschüler und eine Berufsschülerin
aus Würzburg verbrachten vier Wochen bei einem Praktikum in
der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Kreisau. Für das
Jahr 2020 sind weitere Jugendbegegnungen und berufliche
Praktika geplant.
„Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!“ wird durch die
Stiftung Neue Länder in der Otto Brenner Stiftung gefördert.
Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft der Ehefrau des
Bundespräsidenten Elke Büdenbender und der Ehefrau des polnischen Staatspräsidenten Agata Kornhauser-Duda.
Förderprogramm „Experiment Austausch“
-----------------------------------------------------------------------------------2019 hat das DPJW erstmals sein Förderprogramm „Experiment Austausch“ – MINT-Projekte im internationalen Jugendaustausch ausgeschrieben. Es möchte so Zielgruppen für den
deutsch-polnischen Jugendaustausch gewinnen, die sich mit
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) beschäftigen. Zu den Kriterien für eine Förderung gehört, dass einem MINT-Thema mindestens die Hälfte des Programms gewidmet ist. Die Jugendlichen sollen zudem nicht nur
aktiv in die Vorbereitung des Projekts einbezogen werden, sondern auch gemeinsam experimentieren, entdecken, forschen
und ihre Ergebnisse dokumentieren. Kooperationen mit außerschulischen MINT-bezogenen Lernorten sind erwünscht.
Um die Ergebnisse der Begegnungen festzuhalten, hat das
DPJW die Organisatorinnen und Organisatoren gebeten,
Beschreibungen der gewählten Methoden und Projektdokumentationen zuzuschicken. Bilder und kurze Video-
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„Projekty STE(A)M w szczególny sposób pozostaną w świadomości uczestników: nie tylko jako przygoda, ale również jako wspólne dążenie do celów,
wspólne badania, wspólne doświadczenia i poszerzanie wiedzy, którą można
zastosować w życiu codziennym. Dzięki takim przedsięwzięciom młodzi ludzie
uczą się także współdziałać w różnojęzycznych grupach naukowych
i dzielić się swymi doświadczeniami i umiejętnościami, by osiągnąć cel.”

„MINT-Projekte bleiben auf besondere Art im Bewusstsein der Teilnehmer/-innen:
nicht nur als Abenteuer, sondern auch als gemeinsames Bemühen, ein Ziel zu
erreichen, gemeinsames Forschen, Experimentieren und Aneignen von Wissen,
das sich im Alltag nutzen lässt. Dank solcher Projekte lernen Jugendliche auch,
in mehrsprachigen Gruppen zusammenzuarbeiten und ihre Erfahrungen und
Fähigkeiten zu teilen, um ein Ziel zu erreichen.“

Bogna Adamczyk, Henriette Frombach, projekt „ECO birthday to you! Świętujemy ekologicznie“

Henriette Frombach, Bogna Adamczyk, Projekt „ECO birthday to you! Wir feiern ökologisch“

gramu na pracę w tym zakresie. Poza tym młodzi ludzie powinni nie tylko brać czynny udział w przygotowaniu projektu, lecz także wspólnie eksperymentować, odkrywać i badać
otaczający ich świat oraz dokumentować wyniki swoich
działań. Mile widziana jest także współpraca z pozaszkolnymi
placówkami zajmującymi się tematyką STE(A)M.
Dla utrwalenia wyników spotkań „STE(A)M-owych” zrealizowanych w 2019 roku organizatorzy projektów poproszeni zostali o opis zastosowanych metod i dokumentację projektową.
Zdjęcia i krótkie filmiki z wybranych projektów opublikowane zostały za pomocą kanałów komunikacyjnych PNWM jako
inspiracja dla pozostałych wnioskodawców. Przy realizacji
wielu projektów współpracowano z ekspertami – zarówno
w szkołach, jak i w pozaszkolnych placówkach edukacyjnych takich jak centra i instytucje badawcze, uniwersytety,
planetaria i laboratoria. Ponadto w 2019 roku, w celu zainicjowania projektów trójstronnych STE(A)M między innymi
z uwzględnieniem Ukrainy, PNWM wydała ulotki programu
w języku ukraińskim i angielskim.
Partnerem programu „Eksperyment Wymiana” są Centrum
Nauki Kopernik oraz Fundacja Deutsche Telekom (Deutsche Telekom Stiftung). W 2019 roku PNWM we współpracy
z fundacją zorganizowała w Katowicach i Chorzowie pierwszą
giełdę kontaktów. Poza tym PNWM uczestniczyła w charakterze gościa w dorocznej konferencji Akademii Młodych Inżynierów (Junior-Ingenieur-Akademie) Fundacji Deutsche Telekom w Norymberdze, a ponadto dzięki staraniom PNWM

do sieci akademii dołączyły dwie polskie szkoły. W listopadzie
2019 roku fundacja wsparła także flagową konferencję PNWM
dla nauczycieli, „Laboratorium Wymiany”, zarówno finansowo,
jak i merytorycznie, między innymi prowadząc warsztaty „Design Thinking@School“.
PNWM i Centrum Nauki Kopernik (CNK) połączyła zawarta na lata 2019–2021 nowa umowa współpracy. Obejmuje
ona włączenie sieci Klubów Młodego Odkrywcy koordynowanej przez CNK do udziału w międzynarodowej wymianie
młodzieży oraz dzielenie się know-how w zakresie pracy edukacyjnej w obszarze STE(A)M.
Konferencja „Edukacyjna rola projektów wymian
międzynarodowych”
-----------------------------------------------------------------------------------Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży daje poczucie
sprawczości, uczy otwartości na świat, umożliwia zdobywanie wiedzy i kształtuje umiejętności, takie jak komunikacja
interpersonalna, praca w międzynarodowym zespole czy
pokonywanie sytuacji stresowych. Dlatego tak ważne jest,
aby uczynić ją łatwo dostępną dla możliwie wielu młodych
ludzi o różnych doświadczeniach życiowych i pochodzących
z różnych środowisk. Systemowe rozwiązania, które usunęłyby
istniejące bariery i upowszechniły projekty międzynarodowe
w szkołach, mogłyby w tym pomóc.
Chcąc podkreślić znaczenie wymian w edukacji młodych
ludzi i zwiększyć świadomość społeczną w tym kontekście,

clips ausgewählter Projekte wurden über die Kommunikationskanäle des DPJW anderen Antragsstellern als Anregung zugänglich gemacht. Viele der Projekte fanden unter Einbeziehung von
Fachkräften sowohl an Schulen als auch an außerschulischen
Lernorten statt, darunter Experimentierzentren, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Planetarien oder Labore. Um auch
trilaterale Begegnungen zu initiieren – insbesondere mit der
Ukraine –, wurden 2019 auch Programmflyer auf Ukrainisch und
Englisch erstellt.
Kooperationspartner des Programms „Experiment Austausch“
sind das Wissenschaftszentrum Kopernikus in Warschau und
die Deutsche Telekom Stiftung (DTS). So führte das DPJW in
Zusammenarbeit mit der DTS 2019 in Kattowitz und Chorzów
eine erste Partnerbörse durch. Das DPJW war zudem Gast auf
der Jahrestagung der Junior-Ingenieur-Akademie der DTS in
Nürnberg, und dank der Vermittlung des Jugendwerks schlossen sich die ersten beiden polnischen Schulen dem Programm
an. Darüber hinaus unterstützte die DTS im November 2019 die
größte Veranstaltung des DPJW für Lehrer/-innen „Austauschlabor“ – Kongress zum deutsch-polnischen Schüleraustausch, sowohl finanziell als auch inhaltlich mit dem Workshop „Design
Thinking@School“.
Für den Zeitraum 2019–2021 hat das DPJW eine erneute Kooperationsvereinbarung mit dem Wissenschaftszentrum Kopernikus
geschlossen, das in Polen das Netzwerk der „Klubs des jungen
Forschers“ koordiniert. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Netz-

werk für den internationalen Jugendaustausch zu öffnen und
Know-how zur Bildungsarbeit im Bereich MINT zu teilen.
Konferenz „Bildungsaspekte internationaler Austauschprojekte“
-----------------------------------------------------------------------------------Ein internationaler Jugendaustausch bietet den Teilnehmenden
zahlreiche Lernmöglichkeiten sowie die Chance, in einem internationalen Team zusammenzuarbeiten, weltoffen zu sein und
ihre Stärken und Schwächen kennenzulernen. Möglichst viele
Jugendliche sollten diese Erfahrungen machen können. Dies
könnte leichter gelingen, wenn internationale Austauschprojekte als integraler Bestandteil von Bildungsprozessen betrachtet
und nachhaltig in diesen verankert würden.
Um das Bewusstsein hierfür zu stärken, organisierte das DPJW
gemeinsam mit der polnischen Stiftung zur Entwicklung des
Bildungssystems im April 2019 in Warschau eine Konferenz für
Teilnehmer/-innen aus ganz Polen. Im Mittelpunkt stand die
Identifizierung von Bedürfnissen, Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Umsetzung schulischer Austauschprojekte. Die
rund 120 Teilnehmer/-innen – darunter Lehrkräfte, Schulleitungen sowie Vertreter/-innen von Bildungskuratorien, der kommunalen Selbstverwaltung und Einrichtungen der non-formalen Bildung – diskutierten, wie es gelingen kann, internationale
Projekte im Bildungssystem zu verankern und wie Schülerinnen und Schülern Zugänge erleichtert werden können. Hieraus ergaben sich zahlreiche Ideen und konkrete Vorschläge zur
Unterstützung des schulischen Austauschs für die jeweiligen Zu-
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PNWM zorganizowała we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwietniu 2019 roku w Warszawie
ogólnopolską konferencję „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”. Jej celem było zdiagnozowanie potrzeb, możliwości oraz trudności związanych z realizacją szkolnych wymian młodzieży. Blisko 120 uczestników – nauczycieli
i dyrektorów szkół oraz przedstawicieli kuratoriów, jednostek
samorządu terytorialnego i instytucji edukacji pozaformalnej – dyskutowało o tym, w jaki sposób wzmocnić projekty
międzynarodowe w procesie edukacji i ułatwić ich organizację.
Pojawiło się wiele inspiracji, wniosków i propozycji konkretnych
rozwiązań, które mogłyby wesprzeć rozwój wymiany szkolnej. Wypracowane tezy, rekomendacje i pomysły stanowią aktualnie podstawę dalszych działań PNWM w tym obszarze.
Materiały te wraz z filmem z konferencji zostały przesłane do
szerokiego grona odbiorców i opublikowane na stronie PNWM.
Patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej.
#2amongmillions
-----------------------------------------------------------------------------------Podczas polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży
co i rusz rodzą się przyjaźnie. Zazwyczaj podtrzymywane są
na gruncie prywatnym. Chcąc ułatwić pielęgnowanie zawartych znajomości i wesprzeć finansowanie kolejnych spotkań,
PNWM zainicjowała w październiku 2019 roku program indywidualnej wymiany młodzieży #2amongmillions. W programie

uczestniczyć mogą dwie osoby – „gość” i „gospodarz” – w wieku od 18 do 26 lat, które poznały się podczas projektu dotowanego przez PNWM. Zgodnie z założeniami #2amongmillions
„gość” otrzymuje kieszonkowe oraz zwrot kosztów podróży od
miejsca zamieszkania do miejsca wizyty i z powrotem. Spotkanie młodych ludzi może trwać od 4 do 14 dni, a w programie
można wziąć udział maksymalnie dwa razy: jeden raz w roli
„gościa” i jeden raz w roli „gospodarza”.
Celem nowego formatu jest pomoc w podtrzymaniu osobistych
kontaktów nawiązanych podczas realizowanych projektów. Ponadto, towarzysząc koleżance lub koledze z wymiany w ich codziennym życiu, uczestnicy programu mogą uzyskać pełniejszy
obraz sąsiedniego kraju oraz nawiązać intensywniejszy kontakt
z jego mieszkańcami.
Trzy miliony uczestników wymiany młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Od początku swej działalności do maja 2019 roku PNWM
wsparła udział trzech milionów młodych ludzi w wymianie.
Z tej okazji przeprowadziła kampanię promocyjną: wydała
specjalne plakaty i pocztówki oraz rozesłała je instytucjom
partnerskim, stworzyła film prezentujący spotkanie młodzieży
z symbolicznym trzymilionowym uczestnikiem, a także
prezentowała całą akcję w mediach społecznościowych (patrz
też: Przyjęcia letnie PNWM s. 14/16).

ständigkeitsbereiche. Die erarbeiteten Thesen, Empfehlungen
und Anregungen stellen eine Grundlage für die weitere Arbeit
des DPJW auf diesem Gebiet dar. Materialien und ein Film von
der Konferenz wurden nach der Veranstaltung an einen breiten
Adressatenkreis versandt und auf der Internetseite des DPJW
veröffentlicht.
Die Konferenz stand unter der Schirmherrschaft der Ministerin
für Nationale Bildung der Republik Polen.
#2amongmillions
-----------------------------------------------------------------------------------Bei deutsch-polnischen Jugendbegegnungen entstehen immer wieder Freundschaften zwischen den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die die Jugendlichen nach dem Austausch oft privat
weiterpflegen. Um dies zu fördern, hat das DPJW im Oktober
2019 das Programm für individuellen Jugendaustausch
#2amongmillions gestartet. Teilnehmen können jeweils zwei
Personen, ein „Gast“ und ein/-e „Gastgeber/-in“ im Alter von
18 bis 26 Jahren, die sich in den vorangegangenen zwei Jahren im Rahmen eines vom DPJW geförderten Austauschprojekts kennengelernt haben. Finanziert werden die Reisekosten
des „Gastes“ vom Wohnort zum Begegnungsort und zurück

sowie ein Taschengeld. Die Begegnung kann zwischen vier und
vierzehn Tagen dauern. Die Teilnahme am Programm ist zweimal
möglich – einmal als „Gast“ und einmal als „Gastgeber/-in“.
Das neue Förderformat festigt auf diese Weise persönliche Kontakte, die im Rahmen deutsch-polnischer Jugendbegegnungen
geknüpft wurden. Indem die Jugendlichen gemeinsam mit ihrem
Austauschpartner am Alltag im Nachbarland teilnehmen, wird
ihr Bild vom Leben dort umfassender und der Kontakt zu den
Menschen intensiver.
Drei Millionen Teilnehmer/-innen von Jugendbegegnungen
-----------------------------------------------------------------------------------Seit seiner Gründung bis Mai 2019 hat das DPJW drei Millionen
Teilnehmer/-innen von Jugendbegegnungen gefördert. Aus
diesem Anlass startete das Jugendwerk eine PR-Kampagne:
Die Partner des DPJW erhielten eigens hierfür angefertigte
Plakate und Postkarten, es entstand ein Film von einer Jugendbegegnung, bei welcher der symbolische dreimillionste
Teilnehmer gefeiert wurde, und auch in den Sozialen Medien
wurde auf die Aktion aufmerksam gemacht (mehr unter Sommerfeste des DPJW, S. 15/17).
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„Doprowadziliśmy wspólnie do spotkania się około trzystu polskich i trzystu
niemieckich młodych ludzi. Stoi za tym blisko sześćset polskich i niemieckich
rodzin przyjmujących u siebie w domach zagranicznych gości. Często
w wymianie biorą udział rodzeństwa, zachęcone przez starszych braci
i siostry. Powstała z tego całkiem spora społeczność.”
Urszula Mach, I LO w Łańcucie, z okazji 20-lecia partnerstwa ze szkołą Gesamtschule Reichshof

„Wir haben gemeinsam erreicht, dass sich etwa 300 deutsche und
300 polnische Jugendliche getroffen haben. Dahinter stehen etwa
600 Familien, die die ausländischen Gäste bei sich zuhause aufgenommen
haben. Häufig nehmen an einem Austausch Geschwister teil, ermutigt
von ihren älteren Brüdern und Schwestern. Daraus ist eine ziemlich große Gemeinschaft entstanden.“
Urszula Mach, 1. Allgemeinbildendes Lyzeum in Łańcut, anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft
mit der Gesamtschule Reichshof

Dzięki podniesieniu składek rządowych w 2019 roku wszystkie
projekty spełniające warunki ubiegania się o dotację PNWM
mogły otrzymać wsparcie w wysokości pełnych stawek ryczałtowych PNWM, co znacznie odciążyło finansowo wnioskodawców.
Spotkania młodzieży
--------------------------------------W 2194 spotkaniach młodzieży dofinansowanych przez
PNWM w 2019 roku, w przeważającej większości polsko-niemieckich, wzięło udział
łącznie 82 359 młodych ludzi.
234 z tych projektów miały
charakter trójstronny, przy
czym Ukraina, Czechy i Rosja
znalazły się wśród najczęściej wybieranych krajów partnerskich. Większość spotkań odbyła się w ramach wymiany szkolnej – 1367, zaś 827 w ramach pozaszkolnej. 1130 z nich miało
miejsce w Polsce, 1052 w Niemczech, a 12 w kraju trzecim.
Projekty najczęściej odbywały się w województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, a po stronie niemieckiej w Brandenburgii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii. W 2019 roku 40 069 uczestników wymiany pochodziło
z Polski, 38 880 z Niemiec i 3410 z kraju trzeciego.

4. Dotacje
i statystyki

Szkolenia i projekty PNWM dla multiplikatorów
-----------------------------------------------------------------------------------W 2019 roku PNWM zorganizowała 18 projektów o charakterze
informacyjnym, sieciującym i szkoleniowym, jak na przykład
jedno- lub kilkudniowe warsztaty, seminaria, konferencje i giełdy partnerskie. Dzięki tej ofercie animatorzy polsko-niemieckich spotkań młodzieży mogli podnosić swoje kwalifikacje,
wymienić się wiedzą i doświadczeniami, a także nawiązać kontakty, zaś PNWM – pozyskać nowych organizatorów wymiany.
W programach tych uczestniczyło 1386 osób w wieku od 18
do ponad 60 lat. 818 (59,02 %) z nich pochodziło z Polski, 511
(36,87 %) z Niemiec, a 57 (4,11 %) z krajów trzecich. Wysoki
udział polskich uczestników wynika z organizacji dwóch projektów skierowanych wyłącznie do tej grupy narodowościowej:
konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych” 2 kwietnia w Warszawie oraz warsztatów edukacji
międzykulturowej „Między Innymi” dla studentów dwunastu
uczelni w Polsce.
Odsetek kobiet biorących udział w programach specjalistycznych był, podobnie jak w minionych latach, dużo wyższy niż
mężczyzn (29,51 %; 409 uczestników) i wynosił 70,49 % (977
uczestniczek).

Aufgrund gestiegener Regierungsbeiträge konnte das DPJW
2019 alle förderfähigen Anträge mit vollen Festbeträgen unterstützen. Dies stellte eine spürbare Entlastung der Antragssteller dar.
Jugendbegegnungen
-----------------------------------------------------------------------------------Insgesamt 82.359 junge Menschen nahmen im Jahr 2019 an
vom DPJW geförderten Jugendbegegnungen teil. Sie trafen
sich im Rahmen von 2.194 Projekten, von denen die meisten
bilaterale, deutsch-polnische Begegnungen waren. 234 Begegnungen waren trilateral, wobei die Ukraine, Tschechien
und Russland die beliebtesten Drittländer waren. Die meisten
Jugendbegegnungen (1.367) fanden im Rahmen eines Schulaustauschs statt, 827 als außerschulische Begegnung. Geografisch verteilten sich die vom DPJW geförderten Jugendbegegnungen wie folgt: 1.052 fanden in Deutschland statt, in
Polen 1.130 und 12 in einem Drittland. Die meisten Projekte
fanden in Deutschland in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen statt. In Polen waren die Woiwodschaften
Niederschlesien, Lebuser Land und Westpommern am aktivsten. Schaut man sich die Herkunftsländer der Teilnehmer/
-innen an, ergibt sich folgendes Bild: 38.880 von ihnen kamen
aus Deutschland, 40.069 aus Polen und 3.410 aus einem Drittland.
DPJW-Fortbildungen und Veranstaltungen
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
-----------------------------------------------------------------------------------Das DPJW organisierte 2019 in Deutschland und Polen insgesamt 18 Informations-, Vernetzungs- und Fortbildungsange-

bote, darunter ein- oder mehrtägige Workshops, Seminare,
Konferenzen und Partnerbörsen. Durch diese Veranstaltungen konnten Fachkräfte und Einrichtungen, die bereits im
Austausch aktiv sind, ihr Angebot weiterentwickeln und die
Qualität ihrer Arbeit sichern. Genauso gelang es, neue Interessierte und Einrichtungen für
den deutsch-polnischen Jugendaustausch zu gewinnen,
und es gab Raum für Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung.

4. Förderung
und Statistiken

Insgesamt machten 1.386
Teilnehmende im Alter von
unter 18 bis über 60 Jahren
von dem Angebot Gebrauch.
818 (59,02 %) kamen aus Polen, 511 (36,87 %) aus Deutschland und 57 (4,11 %) aus einem
Drittland. Der hohe Anteil an polnischen Teilnehmenden ergibt sich daraus, dass sich zwei Projekte nur an polnisches
Publikum richteten: Am 2. April fand in Warschau unter der
Schirmherrschaft der Ministerin für Nationale Bildung die Konferenz „Bildungsaspekte internationaler Austauschprojekte“
statt. Außerdem führten Trainer/-innen des DPJW im Rahmen
des Programms „Unter Anderen“ an 12 polnischen Hochschulen Workshops zur interkulturellen Bildung durch.
Der Anteil von Frauen an den DPJW-Veranstaltungen war ähnlich wie in den Vorjahren mit 70,49 % (977 Teilnehmerinnen)
weit höher als der von Männern (29,51 % bzw. 409 Teilnehmer).
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Projekty polsko-niemieckiej
i trójstronnej wymiany
młodzieży (łącznie 2194)
projekty pozaszkolne
projekty szkolne

Deutsch-polnische und trilaterale
Jugendaustauschprojekte
(gesamt 2.194)

12 w kraju
trzecim

1130
w Polsce

Außerschulische Projekte
Schulaustauschprojekte

827

12 in einem
Drittland

1.130
in Polen

827

1367

1.367

1.052 in
Deutschland

1052
w Niemczech

Uczestnicy projektów
(łącznie 82 359)
projekty pozaszkolne
projekty szkolne

Projektteilnehmer/-innen
(gesamt 82.359)

3410 z kraju
trzeciego

Außerschulische Projekte
Schulaustauschprojekte

40 069
z Polski

31 523

50 836

3.410 aus
Drittländern
40.069
aus Polen

31.523

38 880
z Niemiec

50.836

38.880 aus
Deutschland

Stan z 18 maja 2020 roku

Stand: 18.5.2020
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Wie viele deutsch-polnische
Jugendaustauschprojekte fanden
2019 in den einzelnen Woiwodschaften statt?

Ile projektów polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży odbyło się
w 2019 roku w poszczególnych
województwach?

Ile projektów polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży odbyło się
w 2019 roku w poszczególnych
krajach związkowych?

Wie viele deutsch-polnische Jugendaustauschprojekte fanden 2019 in
den einzelnen Bundesländern statt?

43 / 4,1%
Schleswig-holstein
Szlezwik-holsztyn
93 / 8,2%

pomorskie
pommern

14 / 1,3%
hamburg

49 / 4,3%
7 / 0,7%
bremen
brema

124 / 11,0%

zachodniopomorskie
westpommern

5 / 0,4%

podlaskie
podlachien

27 / 2,4%

Kujawsko-pomorskie
Kujawien-pommern
130 / 11,5%

66 / 5,8%

lubuskie
lebuser land

Mazowieckie
Masowien

111 / 9,8%

wielkopolskie
Großpolen

44 / 4,2%
berlin
22 / 2,1%
Sachsen-anhalt
Saksonia-anhalt

23 / 2,0%
46 / 4,4%
hessen
hesja

25 / 2,2%

lubelskie
lublin
42 / 3,7%

69 / 6,1%

5 / 0,4%

115 / 10,2%

69 / 6,6%
bayern
bawaria

21 / 2,0%
Saarland
Kraj Saary

podkarpackie
Karpatenvorland

17 / 1,6%
thüringen
turyngia

90 / 8,6%
Sachsen
Saksonia

39 / 3,7%
rheinland-pfalz
nadrenia-palatynat

opolskie
oppeln
30 / 2,7%

196 / 18,6%
brandenburg
brandenburgia

140 / 13,3%
niedersachsen
dolna Saksonia

191 / 18,2%
nordrhein-westfalen
Nadrenia Północna-Westfalia

216 / 19,1%

44 / 4,2%
Mecklenburg-Vorpommern
Meklemburgia-pomorze przednie

69 / 6,6%
baden-württemberg
badenia-wirtembergia

Stan z 18 maja 2020 roku

Stan z 18 maja 2020 roku

Stand: 18.5.2020

Stand: 18.5.2020
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„Pakiet startowy PNWM”
-----------------------------------------------------------------------------------Publikacja ta zawiera podstawowe informacje na temat wymiany młodzieży, praktyczne wskazówki metodyczne i wzory formularzy. Składa się z pięciu pojedynczych zeszytów
we wspólnej oprawie. Każdy z nich poświęcony jest innemu
aspektowi projektu: od kwestii organizacyjnych i finansowych, przygotowania młodzieży do spotkania z grupą
z partnerskiego kraju aż po
poszczególne fazy spotkania
i jego ewaluację. W „Pakiecie
startowym” znajdują się także wskazówki, jak wykorzystać na
potrzeby wymiany narzędzia mobilne i media społecznościowe. Publikacja ta przeznaczona jest dla poczatkujących organizatorów międzynarodowych spotkań, a także tych, którzy
nie czują się jeszcze pewnie w tej roli. Może okazać się również
źródłem inspiracji dla prowadzących z doświadczeniem. Do
publikacji dołączony jest plakat, który przybliża ideę wymiany
młodzieży oraz pocztówka, za pomocą której można wysłać
pozdrowienia ze spotkania.
Publikację można bezpłatnie zamówić w obu biurach PNWM
w polskiej i niemieckiej wersji językowej lub pobrać ją ze strony internetowej.
– www.pnwm.org (Publikacje – Metodyka wymiany)

5. Publikacje i media

›

›

TRIYOU
-----------------------------------------------------------------------------------„Trilateral Youth Exchange”, w skrócie TRIYOU, to portal internetowy, który wspiera polsko-niemiecko-ukraińską wymianę
młodzieży. Jest platformą, która podsuwa ciekawe pomysły na
wymianę, pomaga nawiązać nowe kontakty międzynarodowe
czy wypracować wspólne projekty młodzieżowe. TRIYOU zapewnia nie tylko bezpieczne wewnętrzne kanały komunikacji
i przetwarzania danych, jest również efektywnym narzędziem
wspólnego zarządzania projektami – organizatorzy mogą korzystać z takich pomocy jak: messenger, kalendarz, dokumenty
on-line, własna przestrzeń do przechowywania plików, ankiety
i mapy. Oprócz sieciowania i rozwijania współpracy między
partnerami platforma służy do prezentacji projektów, a także pozwala uzyskać ogólny obraz działań podejmowanych
w ramach danego programu. Umożliwia to dostępna na portalu mapa oraz mikrostrony (publiczne witryny kontaktowe)
poszczególnych przedsięwzięć. Te ostatnie mogą być łatwo
udostępniane użytkownikom zewnętrznym, np. na Twitterze
czy Facebooku. TRIYOU staje się tym samym wszechstronnym
narzędziem ułatwiającym promocję projektów bez konieczności inwestowania w tworzenie wielojęzycznych stron internetowych (tzw. landing pages).
TRIYOU jest współfinansowany przez Federalne Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Niemiec (Auswärtiges Amt).
– www.triyou.dpjw.org

›

„DPJW-Starterpaket“
-----------------------------------------------------------------------------------Die Publikation bietet die wichtigsten Informationen zum Thema Jugendaustausch, praktische methodische Hinweise sowie
Musterformulare. Sie besteht aus fünf thematischen Heften
mit gemeinsamem Einband, von denen jedes einen anderen
Aspekt von Jugendbegegnungen behandelt: von Organisation und Finanzen über die Frage, wie man Jugendliche auf ein
Treffen mit Gleichaltrigen aus dem Nachbarland vorbereitet
bis hin zu den einzelnen Projektphasen und zur Evaluation.
Nicht zuletzt gibt das „Starterpaket“ viele Tipps zu digitalen
Tools und zeigt Möglichkeiten, wie soziale Medien bei einem
Austauschprojekt gewinnbringend genutzt werden können.
Die Publikation richtet sich an Organsatorinnen und Organisatoren, die ihre erste Jugendbegegnung planen sowie an all
diejenigen Verantwortlichen, die sich in ihrer Rolle noch nicht
sicher fühlen. Sie kann aber auch erfahrenen Leitungsteams
von Jugendbegegnungen als Inspirationsquelle dienen. Zusätzlich erhält das „Starterpaket“ ein Poster, das die Idee des
Austauschs veranschaulicht, sowie eine Postkarte, auf der Grüße von der Begegnung versendet werden können.
Die Publikation kann kostenfrei in deutscher und polnischer
Sprachversion über die Internetseite des DPJW bestellt werden.
– www.dpjw.org (Publikationen – Methodik des Jugendaustauschs)

›

›

TRIYOU
-----------------------------------------------------------------------------------„Trilateral Youth Exchange“, kurz TRIYOU, ist ein Onlineportal
für den deutsch-polnisch-ukrainischen Jugendaustausch. Es
ermöglicht es, sich zu vernetzen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Projekte zu erarbeiten. Neben der internen, sicheren Kommunikation und
Aufbewahrung von Daten
bietet TRIYOU auch die Möglichkeit, Projekte, die bisher
noch nicht miteinander verknüpft waren, miteinander
zu vernetzen. Gleichzeitig ist
das Portal ein effektives Instrument zum gemeinsamen Projektmanagement: Organisatorinnen und Organisatoren können Werkzeuge nutzen wie Messenger, Kalender, Online-Dokumente, eine eigene Cloud-Dateiablage, Abstimmungstools
und Online-Karten. Über die Vernetzung und Kooperation der
Projektpartner hinaus ist die Plattform auch ein Mittel zur Darstellung der geförderten Projekte und der zwischenzeitlich
entstandenen Projektlandschaft. Dies geschieht mithilfe der
Kartenansicht sowie der Microsites (öffentlichen Kontaktseiten) der einzelnen Projekte. Letztere können externen Nutzerinnen und Nutzern leicht zugänglich gemacht werden, z. B.
via Twitter oder Facebook. TRIYOU erleichtert so das Sichtbarmachen von Projekten und erspart den Arbeits- und Kostenaufwand einer Internetseite (sog. Landingpage) in mehreren
Sprachen.
TRIYOU wird gefördert aus Mitteln des Auswärtigen Amts.
– www.triyou.dpjw.org

5. Publikationen
und Medien

›
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Film wolontariuszy PNWM
-----------------------------------------------------------------------------------Czy wolontariat w PNWM oznacza kopiowanie dokumentów
i robienie kawy? Jak koleżanki i koledzy wspierają wolontariuszy w ich pracy? Jakie doświadczenia można zebrać w trakcie
rocznego pobytu w jednym z biur PNWM? Odpowiedzi na te
i inne pytania można znaleźć w filmie, który stworzyli wolontariusze zaangażowani w PNWM w 2018/2019 roku. W siedmiu
filmowych minutach zebrali swoje doświadczenia z różnorodnej pracy w biurze, udziału w warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz z przyjęcia letniego PNWM w Berlinie, które
z sukcesem poprowadzili. W materiale filmowym znalazły się
też wywiady z byłymi wolontariuszami PNWM, kórzy opowiadają o roli, jaką w ich życiu odegrał ten okres, a także relacja
z projektu wymiany młodzieży oraz rozmowy z organizatorami
innych międzynarodowych spotkań. Nie zabrakło także wątków z codziennego życia wolontariuszy w Warszawie i Poczdamie oraz refleksji, jakie kompetencje udało im się rozwinąć
w trakcie miesięcy spędzonych w PNWM. Film wolontariuszy
jest formą nie tylko promocji samego wolontariatu, ale także
popularyzacji polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i działalności PNWM.

„Animacja językowa na sportowo”
-----------------------------------------------------------------------------------Sport w naturalny sposób daje możliwość bycia razem i przeżywania wspólnych doświadczeń ponad podziałami językowymi. Podczas „sportowego” spotkania młodzieży z Polski
i Niemiec liczą się jednak nie tylko mecze i rozgrywki. Ponieważ pozostałe aktywności poza salą gimnastyczną czy boiskiem nabierają pełniejszego wymiaru przy choćby minimalnej znajomości języka obcego, Niemiecki Związek Sportu
Młodzieżowego stworzył dwujęzyczną broszurę „Animacja
językowa na sportowo” i wydał ją w różnych kombinacjach językowych. Przy finansowym i merytorycznym wsparciu PNWM
w 2019 roku powstała polsko-niemiecka wersja tej publikacji. Zawiera ona metody i gry, dzięki którym uczestnicy i organizatorzy spotkań młodzieży mogą się łatwiej porozumieć,
a grupa – zintegrować. 35 opisanych w publikacji gier i zabaw
pomaga przezwyciężyć poczucie skrępowania w kontaktach
z nieznajomymi, wzmacnia komunikację niewerbalną
i edukację międzykulturową. Rozwijane są ponadto takie umiejętności ruchowe i sportowe jak zręczność, koordynacja, współpraca czy reakcja. Podręcznik może służyć organizatorom
spotkań sportowych jako źródło inspiracji przy planowaniu
i realizacji projektów, a jego treści mogą być dopasowywane odpowiednio do potrzeb danej grupy. Publikację można bezpłatnie zamówić w obu biurach PNWM lub pobrać ją ze strony internetowej.
– www.pnwm.org (Publikacje – Język)

›

›

– www.youtube.com/DPJWPNWM

Film der Freiwilligen
-----------------------------------------------------------------------------------Bedeutet ein Freiwilligendienst im DPJW Kopieren und Kaffeekochen? Wie werden Freiwillige bei ihrem Aufenthalt in einem
der beiden Büros durch das DPJW unterstützt? Und welche
Erfahrungen kann man innerhalb seines einjährigen Engagements machen? Antworten auf diese und andere Fragen liefert
der Film, den die Freiwilligen des DPJW des Jahrgangs 2018/19
produziert haben. In sieben Minuten geben beide Einblick
in ihre abwechslunsgreiche Tätigeit in den Büros in Potsdam
bzw. Warschau, in Einsätze bei Workshops, Schulungen und
Konferenzen und als erfolgreiches Moderatorenteam beim
Sommerfest des DPJW in Berlin. Daneben enthält der Film Interviews mit Ehemaligen über den Stellenwert des DPJW-Freiwilligendienstes in ihrem Leben. Der Film präsentiert zudem
ein Begegnungsprojekt sowie Gespräche mit dessen Organisatorinnen und Organisatoren. Nicht zuletzt beleuchten die
Freiwilligen ihren Alltag in Potsdam und Warschau und reflektieren, welche Kompetenzen sie während des Jahres bei ihrer
Arbeit in den DPJW-Büros entwickeln konnten. Mit dem Film
macht das DPJW nicht nur Werbung für den Freiwilligendienst
an sich, sondern auch für den deutsch-polnischen Jugendaustausch und die Arbeit des DPJW insgesamt.

›

›

Poza wspomnianymi powyżej publikacjami i mediami PNWM
wydała w 2019 roku, w związku z tematem przewodnim „Różnorodność“, karty „Fit for Diversity Card Collection“, a także uruchomiła stronę internetową „Diversity Box“. W celu promocji
programu dotacyjnego „Zachować pamięć” PNWM stworzyła
film pod tym samym tytułem (szczegóły od s. 30).

„Bewegte Sprachanimation“
-----------------------------------------------------------------------------------Sport bietet naturgemäß ein großes Potenzial für Miteinander und
gemeinsames Erleben über sprachliche Grenzen hinweg. Da jedoch nicht nur die gemeinsamen Spiele und Wettkämpfe, sondern
auch die Aktivitäten jenseits der Übungsstätten mit zumindest geringen Kenntnissen der Sprache des Partners deutlich hinzugewinnen, hat die Deutsche Sportjugend für verschiedene Länderpaare
die Broschüre „Bewegte Sprachanimation“ herausgegeben. Mit
finanzieller und inhaltlicher Unterstützung des DPJW ist 2019 eine
deutsch-polnische Version der Publikation erschienen. Sie enthält
Methoden und Spiele, mit denen Aktive wie Betreuer/-innen bei
sportorientierten deutsch-polnischen Jugendaustauschen leichter
miteinander kommunizieren können und das Zusammenwachsen
als Gruppe gefördert wird. Bei den insgesamt 35 Übungen geht es
beispielsweise um den Abbau von Hemmungen, das Fördern der
non-verbalen Kommunikation oder auch Interkulturelle Bildung.
Gefördert werden sportliche Fähigkeiten wie Geschicklichkeit und
Kooperation. Die Methodensammlung kann von den Organisatorinnen und Organisatoren von Sportbegegnungen leicht an ihre
Bedürfnisse angepasst werden und ist somit auch eine kreative Inspirationsquelle bei der Planung und Durchführung von Projekten.
Die Publikation kann kostenfrei über die Internetseite des DPJW
bestellt oder dort heruntergeladen werden.
– www.dpjw.org (Publikationen – Sprache).

›

– www.youtube.com/DPJWPNWM

›

Außer den hier erwähnten Publikationen und Medien hat das
DPJW im Jahr 2019 im Rahmen des Themenschwerpunkts „Vielfalt“
die „Fit for Diversity Card Collection“ herausgegeben sowie die Internetseite „Diversity Box“ erstellt. Um das Förderprogramm „Wege
zur Erinnerung“ einer breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können,
wurde zudem ein Film unter dem gleichnamigen Titel publiziert
(siehe auch „Projekte mit besonderer Bedeutung“ ab Seite 31).
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W 2019 roku PNWM dysponowała budżetem w wysokości
11 556 535 euro (po przeliczeniu). Kwota ta składała się
z wkładu rządu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości
20 000 000 złotych, co odpowiada kwocie 4 556 535 euro,
oraz wkładu rządu Republiki Federalnej Niemiec w wysokości
7 000 000 euro. Pozyskane
przez PNWM dodatkowe
środki finansowe wyniosły
1 017 287 euro.

6. Finanse

Wykorzystanie budżetu
PNWM
--------------------------------------76,9% budżetu PNWM przeznaczyła na dotacje do 2194
polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży przeprowadzonych przez wnioskodawców. Wydatki na szkolenia, seminaria, publikacje i inne projekty własne PNWM wyniosły 6,3%.
Na koszty administracyjne w 2019 roku wydano 16,8% środków
budżetowych.
Środki zewnętrzne
-----------------------------------------------------------------------------------W 2019 roku PNWM pozyskała od poniższych instytucji i fundacji
dodatkowe środki w wysokości 1 017 287 euro i przeznaczyła je
na realizację następujących projektów i programów:

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(Auswärtiges Amt):
790 000 euro na dofinansowanie trójstronnych projektów
wymiany młodzieży w ramach programu „Zacieśnianie
współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji”. 		

Im Jahr 2019 verfügte das DPJW (nach Umrechnung) über
insgesamt 11.556.535 Euro. Davon trug die Bundesrepublik Deutschland 7.000.000 Euro und die Republik Polen
20.000.000 Złoty, was einem Gegenwert von 4.556.535 Euro
entsprach. Darüber hinaus warb das DPJW Drittmittel in Höhe
von 1.017.287 Euro ein.

Fundacja Nowe Landy przy Fundacji Otto Brennera
(Stiftung Neue Länder in der Otto Brenner Stiftung):
115 162 euro na dofinansowanie programu „Razem osiągniemy
więcej. Teraz zawodowo!” (szczegóły na str. 36).

Mittelverwendung
-----------------------------------------------------------------------------------76,9% wurden für die Förderung von 2.194 deutsch-polnischen
bzw. trilateralen Begegnungen aufgewendet, die von Trägern
im Jahr 2019 organisiert wurden. 6,3% flossen in Fortbildungen,
Seminare und Publikationen, die das DPJW für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Partnereinrichtungen anbietet.
Der Verwaltungskostenanteil belief sich auf 16,8%.

Fundacja F. C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi
i Nietolerancji
(F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Intoleranz)
80 000 euro na dofinansowanie VI edycji Polsko-Niemieckiej
Nagrody Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel” (szczegóły na
s. 30).
Fundacja Deutsche Telekom
(Deutsche Telekom Stiftung)
32 125 euro na dofinansowanie „Eksperymentu Wymiana” –
programu wspierania projektów o tematyce STE(A)M
w międzynarodowej wymianie młodzieży (szczegóły na str. 36)
oraz „Laboratorium Wymiany” – kongresu polsko-niemieckiej
wymiany szkolnej.

Drittmittel
-----------------------------------------------------------------------------------2019 hat das DPJW Drittmittel von verschiedenen Institutionen in
Höhe von 1.017.287 Euro für folgende Projekte und Programme
eingesetzt:

Auswärtiges Amt:
790.000 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:
115.162 Euro für das Programm „Zusammen kommen
wir weiter. Jetzt beruflich!“
(siehe S. 35).

6. Finanzen

F. C. Flick Stiftung gegen
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz:
80.000 Euro zur Förderung des 6. Deutsch-Polnischen Jugendpreises „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ (siehe S. 31).
Deutsche Telekom Stiftung:
32.125 Euro für „Experiment Austausch“ – MINT-Themen im
deutsch-polnischen Jugendaustausch (siehe S. 37) sowie für das
„Austauschlabor“ – Kongress zum deutsch-polnischen Schüleraustausch.
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Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM. Jej przewodniczącymi w 2019 roku byli:
polski minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski (od
lipca 2019 roku), a wcześniej
minister Anna Zalewska (do
czerwca 2019 roku) oraz niemiecka minister ds. rodziny,
seniorów, kobiet i młodzieży
dr Franziska Giffey.

7. Gremia

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.
Członkowie gremium powoływani są na trzy lata. Kadencja
poniższych członków Rady PNWM obejmowała lata 2017–2019.
Przewodniczący Rady:
• Minister Dariusz Piontkowski (Ministerstwo Edukacji
Narodowej, MEN), do czerwca 2019 roku Anna Zalewska
• Minister dr Franziska Giffey
(Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów,
Kobiet i Młodzieży, BMFSFJ)
Zastępcy współprzewodniczących Rady:
• Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć (MEN)
• Sekretarz Stanu Juliane Seifert (BMFSFJ)

Członkowie po stronie polskiej:
• Magdalena Turowska (MEN)
do maja 2019 roku Jan Badowski
• Marek Sorgowicki (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
do maja 2019 roku Cezary Król
• 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 Prawo i Sprawiedliwość)
• 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)
Członkowie po stronie niemieckiej:
• dr Julia Schmidt (Federalny Urząd Kanclerski)
• dr Bertram von Moltke (Federalne Ministerstwo
Spraw Zagranicznych)
• Sekretarz Stanu Gabi Ohler (Konferencja Ministrów
ds. Młodzieży i Rodziny)
• 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)

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 sowie auf polnischer Seite der
Minister für Nationale Bildung Dariusz Piontkowski (seit Juli
2019) bzw. die Ministerin Anna Zalewska (bis Juni 2019).
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 unten genannten Mitglieder
dauerte von 2017–2019.
Vorsitzende:
• Bundesministerin Dr. Franziska Giffey
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, BMFSFJ)
• Minister Dariusz Piontkowski, (Ministerium für
Nationale Bildung, MEN),
bis Juni 2019 Ministerin Anna Zalewska
Stellvertretende Vorsitzende:
• Staatssekretärin Juliane Seifert (BMFSFJ)
• Unterstaatssekretär Maciej Kopeć (MEN)

Mitglieder der deutschen Seite:
• Dr. Julia Schmidt (Bundeskanzleramt)
• Dr. Bertram von Moltke (Auswärtiges Amt)
• Staatssekretärin Gabi Ohler
(Jugend- und Familienministerkonferenz)
• Staatssekretär Dr. Thomas Drescher (Kultusministerkonferenz)
• Rainer Stratmann
(Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände)
• Tim Scholz (Deutscher
Bundesjugendring)
• Marleen Mützlaff
(Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und
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)

7. Gremien

Mitglieder der polnischen Seite:
• Magdalena Turowska (MEN),
bis Mai 2019 Jan Badowski
• Marek Sorgowicki (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten),
bis Mai 2019 Cezary Król
• 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)
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• Birgit Weidemann (Federalna Komisja ds. Kształcenia
Politycznego)
• Karolin Minkner (Kościół Ewangelicki w Niemczech)
• prałat dr Karl Jüsten (Konferencja Episkopatu Niemiec)
• Karola Becker (Kooperacyjny Związek na rzecz Pracy
Socjalnej z Młodzieżą)
XXVIII Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży
14–15.02.2019, Berlin
Obradom przewodniczyli podsekretarz stanu Maciej Kopeć
i sekretarz stanu Juliane Seifert.
Postanowienia:
• udzielenie Zarządowi PNWM absolutorium za rok 2017
• przyjęcie sprawozdanie z działalności za rok 2018
• uchwalenie budżetu i planu rocznego PNWM na rok 2019
• zatwierdzenie nowego tematu przewodniego PNWM
na lata 2020-2022 „Wymiana młodzieży lokalnie”
Grupa Robocza ds. Wytycznych wspierania PNWM
Grupa robocza ds. wytycznych pełni funkcję doradczą w zakresie aktualizacji Wytycznych wspierania PNWM, tak aby
uwzględniały one realne uwarunkowania, w których szkoły
i inne instytucje realizują programy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

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 (Stowarzyszenie Dom Młodzieży Düsseldorf), 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 Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych), Rainer Stratmann (członek Rady PNWM)
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Wytycznych wspierania
PNWM
21–22.11.2019, Poczdam
Tematy:
• aktualizacja wysokości stawek ryczałtowych od 1 stycznia
2019 roku
• powierzanie projektów własnych PNWM partnerom zewnętrznym

• 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)
28. Sitzung des Deutsch-Polnischen Jugendrats
14.-15.2.2019, Berlin
Die Sitzung wurde von Staatssekretärin Juliane Seifert aus dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und von dem Unterstaatssekretär im Ministerium für Nationale
Bildung Maciej Kopeć geleitet.
Beschlüsse:
• Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2017
• Annahme des Geschäftsberichts für das Jahr 2018
• Bestätigung des Haushalts und des Jahresplans für 2019
• Festlegung des Themenschwerpunkts „Jugendaustausch
lokal“ für die Jahre 2020-2022
Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
Die AG Richtlinien soll die Aktualität der in den Förderrichtlinien
des DPJW enthaltenen Regelungen sicherstellen. Hierfür müssen die Richtlinien die realen Bedingungen berücksichtigen,
unter denen Schulen und Jugendorganisationen Programme
im deutsch-polnischen Jugendaustausch durchführen.

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 (MEN), Dorothee Jäckering (BMFSFJ),
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 e. V.), Astrid Nebelung (Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch), Michael Sczesny
(Deutsches Jugendherbergswerk), Rainer Stratmann (Mitglied
des Deutsch-Polnischen Jugendrats)
Sitzung der Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
21.–21.11.2019, Potsdam
Themen:
• Anpassung der Festbeträge ab dem 1.1.2019
• Abgabe von Eigenprojekten des DPJW an Dritte
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Biuro w Warszawie / Büro in Warschau

Biuro w Poczdamie / Büro in Potsdam

Zarząd / Geschäftsführung:
-----------------------------------------------------Ewa Nocoń
Dyrektor zarządzająca /
Geschäftsführerin

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

Mathias Hankel
Asystent zarządu / Assistenz der Geschäftsführung

Anna Plewa
Asystentka zarządu / Assistenz der Geschäftsführung

Referat wspierania wymiany szkolnej /
Förderreferat Schulischer Austausch:
-----------------------------------------------------Jarosław Brodowski
Kierownik referatu / Referatsleiter
Saskia Herklotz
Piotr Kwiatkowski
Dominika Gaik
Dominik Mosiczuk
Elisabeth Ritter

Referat wspierania wymiany pozaszkolnej /
Förderreferat Außerschulischer Jugendaustausch:
-----------------------------------------------------Thomas Hetzer
Kierownik referatu / Referatsleiter
Szymon Kopiecki
Dorota Bastos
Małgorzata Schmidt
Izabela Stapf
Aneta Koppernock
Anna Łysiak
Julia Stelniec (od lutego 2019 roku / seit Februar 2019)

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

Referat Koordynacja /
Referat Koordination:
-----------------------------------------------------Magdalena Zatylna
Kierowniczka referatu / Referatsleiterin
Karin Schlecht
Michael Teffel
Olga Krajewska (od marca do grudnia 2019 roku / März bis
Dezember 2019)

Public Relations:
-----------------------------------------------------Aleksandra Milewska-Czachur
Patrycja Pietrzak-Walas (od października 2019 r. /
seit Oktober 2019)

Public Relations:
-----------------------------------------------------Anke Papenbrock
Jessica Rode (od sierpnia 2019 roku / seit August 2019)
Anja Schmidt

Administracja / Verwaltung:
-----------------------------------------------------Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch
Anna Gibek (do października 2019 roku / bis Oktober 2019)
Katarzyna Rożnowska (od listopada 2019 roku / seit November
2019)
Krzysztof Oblamski

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

Wolontariusze / Freiwillige:
-----------------------------------------------------Jonas Butkiewicz (do sierpnia 2019 roku / bis August 2019)
Łukasz Warzitz (od września 2019 roku / seit September 2019)

Wolontariusze / Freiwillige:
-----------------------------------------------------Olga Krajewska (do lutego 2019 roku / bis Februar 2019)
Ina Mitternacht (do sierpnia 2019 roku / bis August 2019)
Ilse Kuschel (od września 2019 roku / seit September 2019)
Marcin Wierzbowski (od września 2019 roku / seit September 2019)
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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
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
Odwiedź nas na: / Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.com/DPJWPNWM
www.youtube.com/DPJWPNWM
www.twitter.com/pnwm_dpjw
www.twitter.com/dpjw_pnwm
www.instagram.com/dpjw_pnwm/

