2020
Geschäftsbericht
Sprawozdanie z działalności
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

„Online-Lanterna ist besser
als gar kein Lanterna.
Kann es die ursprüngliche
Form ersetzen? Nein! Die
Teilnehmenden waren aber
verständnisvoll und sich
dessen bewusst, dass ein
Online-Workshop eine ganz
andere Erfahrung ist als eine
persönliche Begegnung.
Unsererseits haben wir
versucht, alle „aber“ zu
umgehen und eine technische
Lösung zu finden, um den
direkten Austausch doch zu
ermöglichen.“
Projektteam Lanterna Futuri –
deutsch-polnisch-tschechischer
Online-Workshop zu Musik, Theater,
Film, Fotografie, Figurentheater und
Aktionskunst

Projekt »Lanterna«
online jest lepszy niż brak
»Lanterny« w ogóle. Czy
może zastąpić pierwotną
formę? Nie! Uczestnicy
i uczestniczki byli jednak
wyrozumiali i świadomi,
że warsztaty online to
zupełnie inne doświadczenie
niż spotkanie na żywo.
Z naszej strony próbowaliśmy
zapobiec wszystkim „ale”
i znaleźć takie techniczne
rozwiązania, by mimo
wszystko umożliwić
bezpośrednią wymianę.”
Zespół organizatorski „Lanterna Futuri“:
polsko-niemiecko-czeskiego
projektu warsztatów muzycznych,
teatralnych, filmowych, fotograficznych,
teatru kukiełkowego i sztuki akcji online
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4 | Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
2020 war für das Deutsch-Polnische Jugendwerk ein Jahr der
ersten Male, die uns aus dem gewohnten Alltag herauskatapultierten: erste Grenzschließungen und Abstandsregeln,
erste pandemiebedingt abgesagte deutsch-polnische Begeg
nungen oder Bitten um Verschiebung. Erstmals mussten
auch wir im DPJW in größerer
Zahl bereits geplante Fortbildungen und Veranstaltungen
absagen. Aber es gab 2020
auch die ersten deutsch-pol
nischen Online-Begegnungen, DPJW-Fortbildungen im virtuellen Raum, das erste Beratungscafé und im Laufe des Sommers
auch die ersten wieder vor Ort durchgeführten Jugendbegeg
nungen. Von allen Beteiligten erforderte diese Zeit viel Kreativität, Flexibilität, Spontanität und Geduld.

1. Editorial

Es war sehr beeindruckend, wie die Aktiven im deutsch-polnischen Jugendaustausch den widrigen Umständen getrotzt haben – und es immer noch tun. Dank des Einfallsreichstums und
des Durchhaltevermögens vieler Organisationsteams konnten
Jugendliche aus Deutschland und Polen auch während der
Pandemie Kontakt zu Partnergruppen aufbauen und pflegen.
Organisatorinnen und Organisatoren fanden neue Wege, Jugendliche anzusprechen. Gerade bei den digitalen Formaten
konnten junge Menschen ihre Kompetenzen nutzen und einbringen. Dass man online sogar gemeinsam kochen kann, hat
uns am Ende nicht mehr überrascht.

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy,
Auch das DPJW hat sein Fortbildungs-, Beratungs- und Vernetzungsangebot online zugänglich gemacht. Wem es aus
unterschiedlichen Gründen nicht möglich gewesen wäre, an
einer Präsenz-Veranstaltung teilzunehmen, konnte so online
dabei sein, ohne das Haus oder seine Arbeit zu verlassen. Und
hybride Formen aus Live- und Online-Begegnung erwiesen
sich auch für solche Projekte als hilfreich, bei denen Teilnehmende aus einem Land aufgrund der Pandemie nicht anrei
sen konnten. Dazuschalten konnten sie sich trotzdem. All dies
ersetzte zwar nicht die persönliche Begegnung, verdeutlicht
aber, weshalb Online-Formate dauerhaft Teil des Angebots des
DPJW sein werden.
In der Hoffnung, dass persönliche Begegnungen zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Polen bald wieder die Regel und nicht die Ausnahme sein werden, laden wir Sie herzlich
zur Lektüre dieses Jahresberichts ein.

w 2020 roku w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
wiele rzeczy wydarzyło się pierwszy raz. Szczególnie takich,
które diametralnie zmieniły naszą codzienną rutynę. Nigdy
wcześniej nie wprowadzano nakazu zachowania dystansu
społecznego ze względu na pandemię i nie zamykano granic,
ani też masowo nie odwoływano polsko-niemieckich spotkań
młodzieży czy nie proszono o ich przesunięcie. Po raz pierwszy zmuszeni byliśmy sami rezygnować na tak dużą skalę
z zaplanowanych wcześniej szkoleń i wydarzeń. Z drugiej
strony to właśnie w 2020 roku miały miejsce pierwsze pol
sko-niemieckie projekty spotkań online, wirtualne szkolenia
i konsultacje PNWM, a latem po długiej przerwie wyczekiwane
spotkania młodzieży na żywo.
Od wszystkich osób zaangażowanych w międzynarodową
wymianę młodzieży ubiegły rok wymagał kreatywności,
elastyczności, spontaniczności i cierpliwości.
Jesteśmy pełni uznania dla instytucji działających w obsza
rze polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i tego, jak dobrze
odnalazły się w tak niesprzyjających okolicznościach. Dzięki
wytrwałości i pomysłowości organizatorów i organizatorek
projektów młodzieżowych młodzi ludzie mogli nawiązywać
i podtrzymywać kontakty z partnerami mimo istniejących
ograniczeń. Poszukiwano nowych dróg i możliwości dotarcia
do młodzieży w czasach pandemii, jak choćby przez formaty
online. To właśnie podczas spotkań wirtualnych znalazły wyraz kompetencje cyfrowe – szczególnie ludzi młodych. Nie

zaskoczył nas zatem fakt, że łącząc się na ekranie, potrafili nawet wspólnie … gotować.
Także PNWM przeniosła swoją ofertę szkoleniową i doradczą
do sieci. Dzięki temu osoby,
które z rozmaitych względów
nie mogły wziąć udziału
w spotkaniach stacjonarnych, uczestniczyły w nich
w trybie online, nie wychodząc
z domu bądź z pracy. A z kolei
formaty hybrydowe, łączące spotkanie na żywo ze spotkaniem
wirtualnym, okazały się bardzo pomocne w przypadkach, gdy
na miejsce projektu nie mogła dotrzeć grupa z drugiego kraju. Zawsze można było dołączyć na ekranie. Rozwiązania te
wprawdzie nie zastąpiły i nigdy nie zastąpią spotkania twarzą
w twarz, pokazały nam jednak, dlaczego warto wydarzenia
online wpisać na stałe do naszej oferty.

1. Od wydawcy

W nadziei, że już wkrótce bezpośrednie spotkania młodych
ludzi ponownie staną się regułą, a nie wyjątkiem, zapraszamy
do lektury niniejszego sprawozdania.
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Januar
14.1. Kielce
-------------------------------DPJW-Informations
veranstaltung
Lehrkräfte und Schulleitungen aus der Woiwodschaft Heiligkreuz
erhielten Tipps zum
internationalen Jugendaustausch und zum Netzwerken sowie Informationen zum Angebot des
DPJW in den Bereichen
Förderung und Beratung.
Das Treffen wurde im
Juni mit dem Online-
Methodenworkshop
„Drei Schritte zum
Austausch“ fortgeführt.
Partner: Schulaufsichtsbehörde der Woiwodschaft
Heiligkreuz

K alendarium

30.1. – 3.2. Oświęcim
(Auschwitz)
-------------------------------Einführungsseminar
„Wege zur Erinnerung”
Die Teilnehmenden aus
Deutschland und Polen
erhielten detaillierte
Informationen zum
Förderprogramm „Wege
zur Erinnerung“ und
lernten die Kampagne
„#StolenMemory“
der Arolsen Archives
kennen (siehe auch
S. 34). Sie erarbeiteten Konzepte für ihre
Jugendbegegnungen
und konnten diese mit
Fachleuten besprechen.

Februar
4.2. München
-------------------------------Expertenanhörung
zu internationalen
Austauschprogrammen
Im Mittelpunkt der
Veranstaltung im Europa
ausschuss des Bayerischen Landtags standen
die Zukunft von internationalen Austauschprogrammen und die Frage,
wie Jugendlichen aus
verschiedenen Schulformen der Zugang hierzu
ermöglicht werden kann.
Partner: Initiative
„Austausch macht Schule“

6.2. München
-------------------------------Parlamentarisches
Frühstück „Austausch
macht Schule“
Abgeordnete aller
Fraktionen des Bayerischen Landtages diskutierten mit Vertreterinnen und Vertretern der
internationalen Fachund Förderstellen, wie
möglichst alle Schulformen für Austauschprojekte gewonnen
werden können. Auch
ging es um die Frage,
wie Informationen zu
Programmen an Interessierte gelangen und wie
sich gewährleisten lässt,
dass Schulen Fördermöglichkeiten auch
nutzen können.
Partner: Initiative
„Austausch macht
Schule“

Styczeń
14.01. Kielce
-------------------------------Spotkanie informacyjne
PNWM
Kadra pedagogiczna
szkół z województwa
świętokrzyskiego
zapoznała się z ofertą
dotacyjną i doradczą
PNWM. Otrzymała
także liczne podpowiedzi, w jaki sposób
nawiązywać kontakty,
a także jak planować
i realizować projekty
międzynarodowej
wymiany młodzieży.
W czerwcu kontynuowano spotkanie, tym razem
w formie metodycznych
warsztatów online „Trzy
kroki do wymiany”.
Partner: Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty

30.01.–3.02. Oświęcim
-------------------------------Seminarium
wprowadzające
„Zachować pamięć”
Osoby uczestniczące
w seminarium z Polski
i Niemiec otrzymały
szczegółowe informacje
na temat programu
dotacyjnego „Zachować
pamięć” i poznały
założenia kampanii
„#StolenMemory”, organizowanej przez Arolsen Archives (szczegóły
na s. 35). Dodatkowo,
przy wsparciu specjalistów, opracowywały
koncepcje przyszłych
projektów.

Luty
4.02. Monachium
-------------------------------Konsultacje eksperckie
na temat wymiany
międzynarodowej
Przedstawiciele i przed
stawicielki inicjatywy
„Szkoła żyje wymianą”
wzięli udział w konsultacjach Komisji
ds. Europejskich landtagu Bawarii. Głównymi
tematami spotkania
były przyszłość programów wymiany
międzynarodowej oraz
umożliwienie młodzieży
uczącej się w różnych
typach szkół jak
najszerszego udziału
w tego typu projektach.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

6.02. Monachium
-------------------------------Śniadanie Parlamentarne „Szkoła żyje
wymianą”
Osoby reprezentujące
kluby parlamentarne
bawarskiego landtagu oraz niemieckie
organizacje i instytucje zajmujące się
międzynarodową
współpracą młodzieży
dyskutowały o sposobach zachęcenia
młodych ludzi do
udziału w wymianie.
Rozmawiały również
o tym, jak docierać
do potencjalnych
uczestników projektów
międzynarodowych
i jak zapewnić szkołom
możliwości korzystania
z dotacji.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”
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Juni
2./4.6. (online)
-------------------------------„Drei Schritte zum
Austausch“
Bei dem Workshop
informierten sich Lehrkräfte und Schulleitungen aus der Woiwodschaft Heiligkreuz
darüber, was bei der
Planung eines Schulaustauschs zu beachten ist. Mitarbeiter/
-innen des DPJW gaben
Tipps zur Suche einer
Partnerschule, zum
Planen eines Projekts
sowie zu den Förderprinzipien und zur
Antragstellung.
Partner: Schulaufsichtsbehörde der Woiwodschaft Heiligkreuz

K alendarium

2./4.6. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Wie
stelle ich einen Antrag
im OASE-Portal?“
Online einen Antrag auf
Förderung stellen, geht
dank des OASE-Portals
des DPJW nicht erst seit
der Corona-Pandemie.
Mitarbeiter/-innen der
Förderreferate erläuterten bei dieser Veranstaltung, wie man sich
in OASE registriert und
wie der gemeinsame
Antrag auf Ko-Finanzierung ausgefüllt werden
sollte. Zeit für Fragen
gab es selbstverständlich auch.

9./11.6. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Welche
Vorhaben werden vom
DPJW gefördert?“
Wer ein deutsch-polnisches Austauschprojekt
plante, bekam bei
dieser Beratung Informationen dazu, welche
Veranstaltungsformate
das DPJW bezuschussen
kann: von internationalen Jugendbegegnungen – online oder real –
über Berufspraktika hin
zu Ausstellungen,
Konzerten oder Filmen.
Vorgestellt wurden
zudem die Förder
programme „Wir bleiben in Kontakt” sowie
„#2amongmillions“.

13./14.6. (online)
-------------------------------„Beats_Per_Minute“
Die Freiwilligen im
DPJW brachten bei diesem Seminar Vocalistinnen bzw. Vocalisten und
Musikproduzentinnen
bzw. –produzenten aus
Deutschland und Polen
zusammen. Sie erarbeiteten in deutschpolnischen Zweierteams
unter fachlicher Anleitung gemeinsam Tracks,
die anschließend professionell aufbereitet
wurden, und konnten
sie bei einem LiveFestival der Öffentlichkeit vorstellen
(mehr auf S. 28).

Czerwiec
2 i 4.06. (online)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
„Trzy kroki do wymiany“
Podczas szkolenia
nauczycielki i nauczyciele
oraz dyrektorki i dyrektorzy z województwa
świętokrzyskiego otrzymali wskazówki, na co
należy zwrócić uwagę,
planując wymianę
młodzieży. Zespół PNWM
informował także, jak
znaleźć szkołę partnerską,
jak zaplanować projekt,
jakie są zasady udzielania
dotacji przez PNWM oraz
jak poprawnie złożyć
wniosek o wsparcie.
Partner: Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty

2 i 4.06. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Jak złożyć wniosek
przez OASE?”
Dzięki portalowi OASE
ubieganie się o dotację
PNWM przez Internet
możliwe było na długo
przed pojawieniem się
pandemii koronawirusa.
Podczas online’owych
konsultacji zespół
PNWM wyjaśniał,
jak rejestrować się
w portalu i wypełniać
wnioski o dofinansowanie oraz udzielał
odpowiedzi na pytania
dotyczące przyznawania dotacji.

9 i 11.06. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Co wspiera PNWM?”
Kto planował projekt
wymiany polsko-niemieckiej, mógł się
dzięki konsultacjom
dowiedzieć, jakiego
typu przedsięwzięcia
dofinansowuje PNWM:
od międzynarodowych
spotkań młodzieży na
żywo lub online przez
praktyki zawodowe po
wystawy, koncerty
i filmy. Ponadto podczas
spotkania zaprezentowano programy
wspierania PNWM
„Zostańmy w kontakcie”
i „#2amongmillions“.

13–14.06. (online)
-------------------------------„Beats_Per_Minute“
Do udziału w zdalnym seminarium
wprowadzającym do
projektu organizowanego przez wolontariuszy
i wolontariuszkę PNWM
zaproszono zarówno
wokalistki i wokalistów, jak i producentki
i producentów z Polski
i Niemiec. Pod okiem
profesjonalistów
polsko-niemieckie
duety przygotowywały
utwory muzyczne, które
następnie zaprezentowano publiczności na
żywo podczas festiwalu we Frankfurcie
(szczegóły s. 29).
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16./18.6. (online)
-------------------------------Beratungscafé „DPJWFördermöglichkeiten
während der Pandemie“
Die Teilnehmenden
erfuhren, welche
Fördermöglichkeiten
es beim DPJW für
Online-Begegnungen
gibt und worum es in
dem Programm „Wir
bleiben in Kontakt”
geht. Außerdem gab
es Informationen zur
Ko-Finanzierung eines
individuellen Austauschs im Rahmen des
Programms „#2amongmillions“ für ehemalige
Teilnehmende einer
vom DPJW-geförderten
Jugendbegegnung.

K alendarium

18./19.6. (online)
-------------------------------„MINT international –
Matchmaking für
Schulen und
Organisationen“
Das Treffen bot den teilnehmenden MINTLehrkräften sowie
Betreuenden von „Klubs
der jungen Forscher“
und Schülerlaboren
Gelegenheit, Kontakt zu
einander aufzunehmen
und erste Ideen für
Begegnungsprojekte
auszutauschen. Sie erhielten Anregungen für
kreative Methoden und
digitale Tools, die sie
bei Jugendbegnungen
nutzen können. Im
Anschluss an das Seminar konnten die Teilnehmenden in deutschpolnischen Teams weiterführende Aufgaben
bearbeiten und so Praxiserfahrung gewinnen.
Partner: Copernicus
Science Center
(Warschau)

September
4./5.9. (online)
-------------------------------Methodenwerkstatt
für Sprachanimationstrainer/-innen
Die Trainer/-innen
tauschten sich darüber
aus, wie Methoden zur
Sprachanimation bei
Online-Begegnungen
angewandt werden
können, um die
Kommunikation für
verschiedensprachige
Gruppen attraktiver
zu gestalten. Auch
lernten sie digitale
Tools kennen, die den
Spracherwerb sowie die
Interaktion im virtuellen
Raum unterstützen, und
probierten sie aus.
Partner: Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch, Deutsch-Französisches Jugendwerk,
Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch,
IJAB – Fachstelle für

Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e. V.

Oktober
1./2.10. (Göttingen)
-------------------------------Innovationslabor
„Internationalisierung
der Schulbildung“
Das Innovationslabor
ist eine auf zwei Jahre
angelegte Schulentwicklungswerkstatt,
bei der neun Schulen
aus Deutschland
ihr internationales
Profil schärfen. Bei der
Auftaktveranstaltung
begannen sie, entsprechende Konzepte zu
erarbeiten. Die Pläne
sollen anderen Schulen
zur Verfügung gestellt
werden, aber auch
Grundlage für Empfehlungen an Politik und
Verwaltung sein.
Partner: Initiative
„Austausch macht Schule“

16 i 18.06. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Możliwości wsparcia
przez PNWM w czasie
pandemii”
Osoby uczestniczące
w konsultacjach
uzyskały informacje
o możliwościach dofinansowania spotkań
online przez PNWM,
a także o tym, co kryje
się za programem
dotacyjnym „Zostańmy
w kontakcie”. Przedmio
tem rozmów był
również program
indywidualnej wymiany
młodzieży „#2amongmillions”, skierowany
do byłych uczestników
i uczestniczek projektów wspieranych przez
PNWM.

18 i 19.06. (online)
-------------------------------Polsko-niemiecka giełda
kontaktów STE(A)M
online
Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia zorganizowanego wspólnie
z siecią Klubów Młodego
Odkrywcy (KMO), czyli
nauczyciele i nauczycielki oraz organizatorzy
i organizatorki projektów STE(A)M, mieli
możliwość nawiązania
kontaktów i wymiany
pomysłów. Poznali
kreatywne metody pracy i narzędzia cyfrowe,
przydatne podczas
realizacji projektów
z udziałem młodzieży.
Otrzymali także zadania, nad którymi mogli
się pochylić w polsko-niemieckich zespołach
już po zakończeniu seminarium, zdobywając
w ten sposób cenne
doświadczenie praktyczne w tym zakresie.
Partner: Centrum Nauki
Kopernik (Warszawa)

Wrzesień

Październik

4 i 5.09. (online)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
dla trenerów i trenerek
animacji językowej
Trenerki i trenerzy
wymienili się wiedzą
i doświadczeniami, jak
wykorzystywać metody animacji językowej
podczas spotkań online,
tak aby uatrakcyjnić
komunikację w grupach posługujących
się różnymi językami.
Poznali i wypróbowali
także narzędzia cyfrowe
sprzyjające nauce języka
i interakcji w świecie
wirtualnym.
Partnerzy: Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana
Młodzieży, Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży –
Tandem, IJAB – Biuro
ds. Międzynarodowej
Pracy z Młodzieżą Repu
bliki Federalnej Niemiec

1–2.10. Getynga
-------------------------------Laboratorium
innowacyjności
„Umiędzynarodowienie
edukacji szkolnej“
Inicjatywa „Szkoła żyje
wymianą” przygotowała
program dwuletnich
warsztatów rozwojowych, podczas których
dziewięć wybranych
niemieckich szkół
będzie wzmacniać swój
międzynarodowy profil.
W ramach spotkania inauguracyjnego powstały
pierwsze koncepcje
rozwoju. Opracowane
podczas warsztatów
plany będą w przyszłości
udostępniane innym
szkołom i posłużą inicjatywie jako podstawa do
wypracowania rekomendacji w tym zakresie.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”
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2.10. (online)
-------------------------------Präsentation des
DPJW für polnische
Botschafterschulen
Polnische Schulen, die
Botschafter für das
Europäische Parlament
(EPAS) sind, erhielten
bei der Auftaktkonferenz zum Botschafterprogramm Informationen über inhaltliche
und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten
durch das DPJW.
Partner: Büro des Europäischen Parlaments in
Polen

K alendarium

5. – 7.10. (online)
-------------------------------DPJW-Zentralstellenkonferenz
Die wichtigsten
Parnterinstitutionen
des DPJW, die Zentralstellen, konnten sich
bei dem Online-Treffen
untereinander, aber
auch mit dem DPJW
austauschen und über
Neuigkeiten informieren. Das Team des
Jugendwerks berichtete
über seine Arbeit sowie
Veränderungen bei der
Förderung. Genauso
stand es für Gespräche
über Schwierigkeiten
zur Verfügung, von denen die Zentralstellen in
der Pandemie betroffen
waren. Präsentationen
von ersten OnlineJugendbegegnungen
zeigten, wie Austausch
auch ohne direkten
Kontakt gelingen kann.
Insgesamt nahmen
über 60 Zentralstellen
an der Veranstaltung
teil.

6./8.10. (online)
-------------------------------Beratungscafé „3…2…1
– Austausch ON-line!“
Während der Veranstaltung erhielten die
Teilnehmenden Tipps
und Informationen
zu allen Phasen der
Planung und Umsetzung einer digitalen
Jugendbegegnung.
Sie konnten selbst ein
Online-Projekt erleben
und verschiedene Methoden und Tools in der
Praxis ausprobieren.

8. – 15.10. (online)
-------------------------------„Start in den internationalen Schüleraustausch“
Lehrkräfte, die internationale Austauschprojekte durchführen wollen,
können ein neues
Angebot der Initiative
„Austausch macht Schule“ zur Weiterbildung
nutzen. Das Basisseminar bot Methoden und
Unterstützungsangebote für Einsteiger/-innen:
von der Suche nach einer Partnerschule über
Fördermöglichkeiten
hin zu Fragen, wie man
mit einem Austausch
den Lehrplan umsetzt
und Projekte gestaltet.
Partner: Initiative
„Austausch macht Schule“

2.10. (online)
-------------------------------Prezentacja PNWM
dla szkół EPAS
Polskie szkoły, będące
szkołami-ambasadorami Parlamentu
Europejskiego (EPAS)
otrzymały na konferencji inaugurującej
program EPAS informacje o możliwościach
merytorycznego
i finansowego wsparcia
projektów wymiany
przez PNWM.
Partner: Biuro
Parlamentu Europejskiego w Polsce

5 i 7.10. (online)
-------------------------------Konferencja Jednostek
Centralnych PNWM
Zdalne spotkanie
najważniejszych
instytucji partnerskich
PNWM – jednostek
centralnych – posłużyło
wymianie doświadczeń
i informacji na temat
ich bieżących działań.
Zespół PNWM
relacjonował swoją
działalność w ostatnich
miesiącach i zmiany
w zakresie dofinansowywania projektów.
Omówiono również
trudności dotykające
jednostki centralne
w czasie pandemii.
Prezentacje pierwszych
spotkań młodzieży
online pokazały, jak
zorganizować udany
projekt wymiany
w przestrzeni wirtualnej. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 60
jednostek centralnych.

6 i 8.10. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„3…2…1… Wymiana
ON-line!”
Osoby uczestniczące
w konsultacjach
otrzymały wskazówki
i informacje na temat
etapów planowania
i realizacji wymiany
młodzieży w wirtualnym świecie. Mogły
także bezpośrednio
doświadczyć, na
czym polega projekt
online i praktycznie
wypróbować różne
metody i narzędzia.

8–15.10. (online)
-------------------------------Seminarium
„Międzynarodowa
szkolna wymiana
młodzieży – start!”
Nauczycielki i nauczyciele z Niemiec,
którzy planują realizację
międzynarodowych
wymian szkolnych,
mogli skorzystać z nowej oferty szkoleniowej
inicjatywy „Szkoła żyje
wymianą”. Seminarium
przybliżyło różnorodne
narzędzia i metody pracy dla początkujących:
od poszukiwania szkoły
partnerskiej przez
możliwości finansowania po propozycje,
jak włączyć projekt
wymiany w program
nauczania i jak go
zaplanować.
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”
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13./15.10. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Wie
stelle ich einen Antrag
im OASE-Portal?“
Online einen Antrag auf
Förderung stellen, geht
dank des OASE-Portals
des DPJW nicht erst seit
der Corona-Pandemie.
Mitarbeiter/-innen der
Förderreferate erläuterten bei diesem Seminar,
wie man sich in OASE
registriert und wie der
gemeinsame Antrag auf
Ko-Finanzierung ausgefüllt werden sollte.
Zeit für Fragen gab es
selbstverständlich auch.

K alendarium

20./22.10. (online)
27./29.10. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Welche
Vorhaben werden vom
DPJW gefördert?“
Wer einen deutschpolnischen Jugendaustausch plante, bekam
bei dieser Beratung
Informationen dazu,
welche Veranstaltungsformate das DPJW
bezuschussen kann:
von internationalen
Jugendbegegnungen –
online oder real – über
Berufspraktika hin zu
Ausstellungen, Konzerten oder Filmen. Ebenso
vorgestellt wurden die
Förderprogramme „Wir
bleiben in Kontakt” sowie „#2amongmillions“.

27.10. (online)
-------------------------------Jahrestreffen „Austausch macht Schule“
Die Initiatoren von „Austausch macht Schule“
besprachen sich, um
Rückschau auf das Jahr
2020 zu halten und ihr
gemeinsames Engagement für 2021 zu
planen. Zudem wählte
die Initiative für ein Jahr
eine neue Sprecherin
und einen Sprecher
(mehr S. 38/40).

28.10. (online)
-------------------------------„Vorbereitung und
Durchführung von
Online-Projekten“
Lehräfte von Schulen
aus der Woiwodschaft
Schlesien erhielten
methodische Tipps
und Anregungen dazu,
wie sie eine OnlineBegegnung planen und
durchführen können.
Partner: Schulaufsichtsbehörde der Woiwodschaft Schlesien

13 i 15.10. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Jak złożyć wniosek
przez OASE?”
Dzięki portalowi OASE
ubieganie się o dotację
PNWM przez Internet
możliwe było na długo
przed pojawieniem się
pandemii koronawirusa.
Podczas online’owych
konsultacji zespół
PNWM wyjaśniał,
jak rejestrować się
w portalu i wypełniać
wnioski o dofinansowanie oraz udzielał
odpowiedzi na pytania
dotyczące przyznawania dotacji.

20 i 22.10 (online)
27 i 29.10. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Co wspiera PNWM?”
Kto planował projekt
wymiany polsko-niemieckiej, mógł się
dzięki konsultacjom
dowiedzieć, jakiego
typu przedsięwzięcia
dofinansowuje PNWM:
od międzynarodowych
spotkań młodzieży na
żywo lub online przez
praktyki zawodowe po
wystawy, koncerty
i filmy. Ponadto podczas
spotkania zaprezentowano programy
wspierania PNWM
„Zostańmy w kontakcie”
i „#2amongmillions“.

27.10. (online)
-------------------------------Doroczne spotkanie
inicjatywy „Szkoła
żyje wymianą“
Osoby reprezentujące
instytucje założycielskie
inicjatywy „Szkoła żyje
wymianą” w Niemczech
spotkały się, aby wspólnie spojrzeć wstecz na
rok 2020 i zaplanować
działania na kolejne
dwanaście miesięcy.
Wybrano ponadto
rzeczniczkę i rzecznika
przedsięwzięcia na
kolejny rok (szczegóły
na s. 39/41).
Partner: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

28.10. (online)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
„Jak zorganizować
wymianę online”
Nauczyciele i nauczycielki z województwa
śląskiego otrzymali
informacje, wskazówki
metodyczne i pomysły
dotyczące planowania
i realizacji polsko-niemieckich spotkań
młodzieży online.
Partner: Śląskie Kuratorium Oświaty
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November
3.11. (online)
-------------------------------Beratungscafé „3…2…1
– Austausch ON-line!“
Während der Veranstaltung erhielten die
Teilnehmenden Tipps
und Informationen
zu allen Phasen der
Projektplanung und
Umsetzung einer digitalen Jugendbegegnung.
Sie konnten selbst ein
Online-Projekt erleben
und verschiedene Methoden und Tools in der
Praxis ausprobieren.

K alendarium

4./5.11. (online)
-------------------------------„Einführung in die Welt
der Sprachanimation“
Was genau ist Sprach
animation und wozu
nützt sie? Wie gelingt
es, Übungen zur
Sprachanimation in
eine geplante Begegnung zu integrieren
und was ist bei der
Durchführung der
Methoden zu beachten?
Das Online-Seminar
lieferte Antworten auf
diese Fragen, dazu gab
es praktische Übungen
und Tipps zu Materia
lien und Publikationen.

10.11. (online)
-------------------------------„Internationaler
Austausch ON-line!“
Lehrkräfte von Botschafterschulen des
Europäischen Parlaments aus Deutschland
lernten bei dem Workshop Methoden und
Tools kennen, mit denen sie Jugendbegegnungen vor Ort oder
auch online gestalten
können. Auch erhielten
sie praktische Tipps und
fertige Szenarien, um
ein Projekt in den virtuellen Raum zu verlagern.
Informationen zu Fördermöglichkeiten des DPJW
während der CoronaPandemie und zur Suche nach einer Partnerschule in Polen rundeten das Angebot ab.
Partner: Botschafterschulprogramm des Europä
ischen Parlaments

12.11. (online)
-------------------------------„Money, money,
money – Drittmittel im
deutsch-polnischen
Jugendaustausch“
Die Teilnehmenden
des Seminars erfuhren,
welche Möglichkeiten
es gibt, Drittmittel
einzuwerben und
wie diese Geld- und
Sachleistungen für die
Finanzierung eines Austauschs genutzt werden
können. Dabei wurden
nicht nur Institutionen,
sondern auch die persönlichen Netzwerke
der Teilnehmenden als
mögliche Geldgeber
berücksichtigt.

Listopad
3.11. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„3…2…1… Wymiana
ON-line!”
Osoby uczestniczące
w konsultacjach
otrzymały wskazówki
i informacje na temat
etapów planowania
i realizacji wymiany
młodzieży w wirtualnym świecie. Poprzez
udział w spotkaniu
mogły bezpośrednio
doświadczyć, na czym
polega projekt online
i wypróbować różne
metody i narzędzia.

4 i 5.11. (online)
-------------------------------Seminarium „Wprowadzenie w świat animacji
językowej”
Co dokładnie oznacza
animacja językowa
i do czego się przydaje?
Jak sprawnie włączyć
ćwiczenia z animacji
do przebiegu spotkania
i na co trzeba zwrócić
uwagę, przeprowadzając
je? Szkolenie dostarczało
zarówno odpowiedzi
na te pytania, jak i informacji o dodatkowej
literaturze i materiałach,
a także pozwalało
sprawdzić wybrane
metody w praktyce.

10.11. (online)
-------------------------------Warsztaty „Wymiana
międzynarodowa
ON-line!”
Nauczyciele i nauczycielki z niemieckich
szkół-ambasadorów
Parlamentu Europejskiego poznali
metody i narzędzia, za
pomocą których mogą
organizować spotkania
młodzieży na żywo
lub online. Praktyczne
wskazówki i gotowe
scenariusze pokazały
im, jak przenieść
projekt w przestrzeń
wirtualną. Program
dopełniły informacje
o możliwościach
dofinansowywania
projektów przez PNWM
i poszukiwania szkoły
partnerskiej w Polsce
w trakcie pandemii.
Partner: Program Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego

12.11. (online)
-------------------------------Seminarium „Money,
money, money“ – środki
zewnętrzne w polsko-niemieckiej wymianie
młodzieży
Osoby uczestniczące
w seminarium
dowiedziały się, jakie
są możliwości pozyskiwania dotacji i innych
środków finansowych
i rzeczowych na swoje
projekty i jak można
je wykorzystać do
sfinansowania wymia
ny. Zwracano uwagę
na zróżnicowane źródła
pozyskiwania sponsorów – od instytucji
po osobiste kontakty.
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16.11. (online)
-------------------------------Konferenz „Herz, Hand
und Kopf – Internationale Verständigung
durch Schüler- und
Jugendaustausch“
Die Veranstaltung richtete sich an Abgeordnete und Vertreter/-innen
von Ministerien aus Bund
und Ländern sowie der
Fach- und Förderstellen
für internationalen Austausch. Bei der Tagung
wurden Erkenntnisse
der PISA-Studie 2018
zu Globalen Kompetenzen als Schlüsselqualifikation vorgestellt.
Die Teilnehmenden
diskutierten darüber,
wie Zugangshürden zu
globaler Bildung weiter
abgebaut und interkulturelle Austauschprogramme stärker als
Bildungsinstrument genutzt werden können.
Partner: Initiative
„Austausch macht Schule“,
Youth for Understanding
Komitee e. V.

16./17.11. (online)
-------------------------------„Vorbereitung und
Durchführung von
Online-Projekten“
Lehräfte von Schulen
aus Warschau bzw. der
Woiwodschaft Schlesien erhielten bei dem
Workshop methodische
Tipps und Anregungen dazu, wie sie eine
Online-Begegnung
planen und durchführen können.
Partner: Warschauer
Zentrum für Innovationen in Bildung und
Gesellschaft und für
Schulungen bzw. Schul
aufsichtsbehörde der
Woiwodschaft Schlesien

17./19.11. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Europa –
Unsere Geschichte“
Gemeinsam mit dem
Georg-Eckert-Institut
stellte das DPJW das
deutsch-polnische
Geschichtsbuch „Europa
– Unsere Geschichte“
vor, dessen vierter
und letzter Band 2020
erschienen ist. Während
der Veranstaltung lernten die Teilnehmenden
Genese, Konzept und
Ziele des Lehrwerks
kennen und erfuhren,
wie es im Schul- und
Jugendaustausch eingesetzt werden kann.
Partner: Georg-EckertInstitut – Leibniz-Institut
für internationale Schulbuchforschung

18./19.11. (online)
-------------------------------„ParDIGIpate“
Das Seminar zeigte,
welche digitalen Tools
man bei Jugendbegegnungen nutzen kann,
um interessante Projekte zu gestalten – live
wie auch online. Unter
anderem konnten die
Teilnehmenden lernen
und ausprobieren, wie
man einen Flyer erstellt,
eine Stadtrallye mithilfe
von Smartphones
durchführt und wie sich
Workshops mit Apps
planen und auswerten
lassen.

16.11. (online)
-------------------------------Konferencja „Serce,
dłoń i głowa –
międzynarodowe
porozumienie poprzez
wymianę szkolną
i pozaszkolną”
W wydarzeniu wzięło
udział ponad 40
niemieckich posłów
i posłanek oraz osób
pracujących w ministerstwach federalnych
i krajowych, a także
w organizacjach i insty
tucjach zajmujących
się międzynarodową
wymianą w Niemczech.
Przedstawiono im
wyniki badania PISA
z 2018 roku dotyczącego kompetencji
globalnych jako
kluczowych. Dyskutowano o tym, jak nadal
zmniejszać bariery
w dostępie do
edukacji globalnej
i wykorzystywać
programy wymiany

międzykulturowej jako
narzędzie edukacyjne.
Partnerzy: Inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”,
Youth for Understanding
Komitee e. V.
16 i 17.11. (online)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
„Jak zorganizować
wymianę online”
PNWM przygotowała
dla nauczycieli i nau
czycielek warszawskich
szkół oraz szkół
z województwa śląskie
go uczestniczących
w spotkaniu wskazówki
metodyczne i inspiracje
dotyczące planowania
i realizacji polsko-niemieckich spotkań
młodzieży online.
Partner: Warszawskie
Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń, Śląskie Kuratorium Oświaty

17 i 19.11. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Europa. Nasza historia”
PNWM wraz z Instytutem im. Georga Eckerta
zaprezentowały polsko-niemiecki podręcznik
historyczny „Europa –
nasza historia”, którego
ostatni, czwarty tom
ukazał się w 2020 roku.
Podczas warsztatów
online uczestnicy
i uczestniczki poznali
genezę, koncepcję
i cele podręcznika oraz
możliwości jego zastosowania w wymianach
szkolnych i młodzie
żowych.
Partner: Instytut
im. Georga Eckerta
w Brunszwiku

18 i 19.11. (online)
-------------------------------Seminarium
„ParDIGIpate”
Szkolenie
podpowiedziało, jakie
narzędzia cyfrowe
można wykorzystać
w tradycyjnych
i wirtualnych spotkaniach młodzieży,
by je uatrakcyjnić.
Uczestnicy i uczestniczki mogli między
innymi dowiedzieć
się i wypróbować, jak
tworzy się ulotkę, przeprowadza rajd miejski
na smartfonie oraz
planuje i podsumowuje
warsztaty za pomocą
aplikacji.
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23. – 26.11. (online)
-------------------------------„Austauschlabor“
Der Kongress für
deutsch-polnischen
Schulaustausch fand
pandemiebedingt online und gestreckt über
vier Tage statt. In insgesamt 33 Workshops
wurden Methoden
vorgestellt und ausprobiert, die bei OnlineJugendbegegnungen
eingesetzt werden
können. Digitale Tools,
fertige Szenarien für
Online-Austauschprojekte, Sprachanimation,
Online-Experimentieren
und Bildung für nachhaltige Entwicklung
waren nur einige der
Themen. Zudem gab
es Möglichkeiten zum
Kennenlernen, Wiedersehen und Vernetzen.
Partner: Copernicus
Science Center (Warschau), Initiative „Aus
tausch macht Schule“

25./26.11 (online)
-------------------------------Informations- und
Vernetzungstage
Haupt- und ehrenamtlich Tätige in der
Jugendarbeit und
in Schulen erhielten
Informationen zum
Jugendaustausch mit
Polen, Frankreich, Israel,
Russland, Tschechien und der Türkei.
Es gab Impulse für
die Gestaltung von
Online-Projekten und
von Begegnungen vor
Ort, zur Antragstellung,
Programmplanung,
Öffentlichkeitsarbeit
sowie zum Einwerben
von Drittmitteln.
Schirmherrschaft:
Dr. Joachim Stamp,
Minister für Kinder,
Familien, Flüchtlinge und
Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen
Partner: ConAct – Koordinierungszentrum
Deutsch-Israelischer

Jugendaustausch,
Deutsch-Französisches
Jugendwerk, Stiftung
Deutsch-Russischer
Jugendaustausch,
Deutsch-türkische
Jugendbrücke, Tandem –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch, IJAB
– Fachstelle für internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e. V., Initiative „Aus
tausch macht Schule“

28.11. (online)
-------------------------------„MINT international –
Matchmaking
für Schulen und
Organisationen“
Im Rahmen des 9. Forums des „Klubs der
jungen Forscher“ war
das DPJW Mitveranstalter eines Workshops für
deutsche und polnische
MINT-Lehrkräfte und
Betreuende von Schülerlaboren. Die Teilnehmenden konnten ihre
Institutionen und Ideen
für deutsch-polnische
Projekte vorstellen
sowie Partner für sie
finden. Zudem lernten
sie Methoden für gelungene MINT-Projekte
kennen.
Partner: Klub der jungen
Forscher des Copernicus
Science Center
(Warschau)

23–26.11. (online)
-------------------------------Kongres „Laboratorium
Wymiany”
W związku z pandemią
kongres polsko-niemieckiej wymiany
szkolnej odbył się
online i trwał cztery dni.
Osoby uczestniczące
w łącznie 33 warsztatach
poznały i przećwiczyły
metody, które można
wykorzystać w wirtualnych spotkaniach
młodzieży online.
Narzędzia cyfrowe,
gotowe scenariusze
projektów wymiany
online, animacja
językowa, eksperymentowanie online
i edukacja na rzecz
zrównoważonego
rozwoju – to tylko
kilka z tematów szkoleń.
Nie zabrakło również
okazji do poznania
się i odświeżenia
kontaktów.
Partnerzy: Centrum
Nauki Kopernik,
Inicjatywa „Szkoła żyje
wymianą”

25 i 26.11. (online)
-------------------------------Dni informacyjne
i sieciujące
Osoby pracujące
społecznie i zawodowo
z młodymi ludźmi
w Niemczech, między
innymi w szkołach,
otrzymały informacje
o możliwościach
wymiany z Polską,
Francją, Izraelem, Rosją,
Czechami i Turcją.
Zachęcano także do
przygotowywania projektów online i na żywo,
składania wniosków,
planowania programu,
promocji i pozyskiwania
dodatkowego finansowania.
Patronat: dr Joachim
Stamp, Minister ds. Dzieci,
Rodziny, Uchodźców
i Integracji Kraju
Związkowego Nadrenia
Północna-Westfalia.
Partnerzy: ConAct – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymia-

ny Młodzieży, Fundacja
Rosyjsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży,
Francusko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży,
Centrum Koordynacji
Czesko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży –
Tandem, IJAB – Biuro
ds. Międzynarodowej
Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec,
Turecko-Niemiecki Most
Młodzieży, inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą”

28.11. (online)
-------------------------------Polsko-niemiecka giełda
kontaktów STE(A)M
online
W ramach IX Forum
Klubów Młodego Odkrywcy (KMO) PNWM
współorganizowała
warsztaty dla osób
z Polski i Niemiec
uczących przedmiotów
ścisłych i technicznych
oraz opiekujących się
KMO. Uczestniczki
i uczestnicy mogli
przedstawić swoje
pomysły na polsko-niemieckie projekty
oraz znaleźć partnera.
Poznali także metody,
które mogą posłużyć
w realizacji projektów
o tematyce STE(A)M.
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Dezember
1./3.12. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Wege
zur Erinnerung“
Wer ein deutsch-polnisches oder trilaterales
Projekt zum Zweiten
Weltkrieg oder dem Nationalsozialismus plant
und dabei einen Ort des
Erinnerns und Gedenkens an die Opfer des
NS-Terrors einbezieht,
kann eine Förderung
über das Programm
„Wege zur Erinnerung“
beantragen. Das Beratungscafé gab Informationen zu Antragsfristen, Möglichkeiten für
Online-Projekte und zur
Kampagne „#Stolen
Memory“ in Koopera
tion mit den Arolsen
Archives (mehr S. 34/36).

K alendarium

4./18.12. (online)
-------------------------------„Vorbereitung und
Durchführung von
Online-Projekten“
Lehrkräfte von Schulen
aus der Woiwodschaft
Schlesien erhielten
methodische Tipps
und Anregungen dazu,
wie sie eine OnlineBegegnung planen und
durchführen können.
Partner: Schulaufsichtsbehörde der Woiwodschaft Schlesien

7./10./16.12. (online)
-------------------------------Deutsch-polnische
Jugendprojekte an
Erinnerungsorten des
Zweiten Weltkriegs
Jugendbegegnungen
mit Geschichtsbezug
benötigen viel Fingerspitzengefühl, umso
mehr wenn es thematisch um den Zweiten
Weltkrieg geht. Während des Seminars lernten die Teilnehmenden,
wie Orte des Erinnerns
und Gedenkens an die
Opfer des NS-Terrors für
deutsch-polnische
Projekte genutzt werden
können: Was ist bei der
Vorbereitung und beim
Besuch einer Gedenkstätte zu beachten und
wie wertet man ein
solches Projekt aus?

8. – 10.12. (online)
-------------------------------Deutsch-polnischukrainisches Forum für
Young Leaders
Hauptthema des
trilateralen Forums
waren Online-Jugendbegegnungen, dank
derer bestehende
Partnerschaften auch
während der CoronaPandemie aufrechterhalten werden können.
Organisatorinnen und
Organisatoren erhielten
Tipps zu verschiedenen
Austauschformaten und
zu hilfreichen Tools für
Projekte. Ein Beispiel
war die Kommunikations- und Vernetzungsplattform „TRIYOU“, die
speziell für den trilateralen Austausch mit
der Ukraine geschaffen
wurde.
Partner: Insha Osvita
(Ukraine)

Grudzień
1 i 3.12. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Zachować Pamięć”
Każdy, kto planuje
polsko-niemiecki lub
trójstronny projekt
dotyczący II wojny
światowej lub narodowego socjalizmu w miejscu
pamięci, może ubiegać
się o dofinansowanie
PNWM w ramach programu „Zachować pamięć”.
Konsultacje dostarczyły
niezbędnych informacji
odnośnie do terminów
składania wniosków,
przeprowadzania projektów online i wspólnej
kampanii PNWM i Arolsen Archives „#StolenMemory” (szczegóły na
s. 35/37).

4 i 18.12. (online)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
„Jak zorganizować
wymianę online”
Nauczyciele i nauczycielki z województwa
śląskiego otrzymali
informacje, wskazówki
metodyczne i pomysły
dotyczące planowania
i przeprowadzania
polsko-niemieckich
spotkań młodzieży
online.
Partner: Śląskie
Kuratorium Oświaty

7, 10 i 16.12. (online)
-------------------------------Seminarium „Polsko-niemiecki projekt
wymiany młodzieży
w miejscu pamięci
II wojny światowej”
Spotkania młodzieży
związane z tematami historycznymi
wymagają starannego
przygotowania
i dużej wrażliwości,
tym bardziej jeśli chodzi
o II wojnę światową.
Podczas seminarium
uczestnicy i uczest
niczki dowiedzieli się,
w jaki sposób można
wykorzystać miejsca
pamięci w projektach
polsko-niemieckich,
na co należy zwrócić
uwagę, odwiedzając
je, i w jaki sposób
przeprowadzić
ewaluację takiego
przedsięwzięcia.

8–10.12. (online)
-------------------------------Polsko-niemiecko-ukraińskie forum
dla młodych liderek
i liderów
Głównym tematem
trójstronnego forum były spotkania
młodzieży online,
dzięki którym można
utrzymać dotychczasowe partnerstwa
pomimo ograniczeń
związanych z pandemią.
Osoby organizujące
projekty otrzymały
wskazówki dotyczące
różnych form wspólnych przedsięwzięć
i przydatnych
narzędzi, takich jak
specjalna platforma
komunikacyjno-sieciująca TRIYOU
dla projektów polsko-niemiecko-ukraińskich.
Partner: Insha Osvita
(Ukraina)
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8./10.12. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Experiment Austausch“
Wer kann ein Projekt
einreichen? Welche Art
von Projekten – vor Ort
und online – fördert das
DPJW? Bis wann und
wie können Anträge
gestellt werden?
Antworten auf diese
und andere Fragen
zum Förderprogramm
„Experiment Austausch“
für Projekte mit
MINT-Bezug gab das
Beratungscafé.

K alendarium

15.12. (online)
-------------------------------„3…2…1 – Austausch
ON-line“
Während des Methodenworkshops erhielten
Austauschverantwortliche der Euroregion
Spree-Neiße-Bober
Tipps und Informationen zu allen Phasen
der Projektplanung
und zur Durchführung einer digitalen
Jugendbegegnung.
Sie konnten selbst ein
Online-Projekt erleben
und verschiedene Methoden und Tools in der
Praxis ausprobieren.

15./17.12. (online)
-------------------------------Beratungscafé „Zusammen kommen wir
weiter. Jetzt beruflich!“
Wer sich für berufs
orientierten deutschpolnischen Jugendaustausch interessierte,
konnte bei dieser Veranstaltung erfahren,
welche Fördermöglichkeiten es über das
DPJW-Programm „Zusammen kommen wir
weiter. Jetzt beruflich!“
gibt. Erläutert wurde,
wie die Zusammenarbeit zwischen Schulen
und Bildungsstätten
aussieht und wie individuelle Praktika organisiert werden können.

8 i 10.12. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne „Eksperyment
wymiana“
Kto może zgłosić projekt do programu „Eks
peryment wymiana“?
Jakiego rodzaju projekty, na żywo i online,
wspiera? Do kiedy i jak
można składać wnioski?
Osoby prowadzące
konsultacje udzieliły
odpowiedzi na te i inne
pytania dotyczące programu wspierania dla
projektów o tematyce
STE(A)M.

15.12. (online)
-------------------------------Warsztaty metodyczne
„3…2…1 – Wymiana
ON-line“
Osoby odpowiedzialne
za wymianę w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bóbr dowiedziały
się, jak zaplanować
i przeprowadzić
wymianę młodzieży
w wirtualnym świecie.
Otrzymały niezbędne
wskazówki i informacje oraz wypróbowały
różne metody i narzędzia pracy. Dzięki temu
mogły bezpośrednio
doświadczyć, na czym
polega realizacja
projektu online.

15 i 17.12. (online)
-------------------------------Konsultacje tematyczne
„Razem osiągniemy
więcej“
Osoby zainteresowane polsko-niemiecką
wymianą o charakterze
zawodowym mogły
podczas spotkania
dowiedzieć się, jakie
możliwości finansowania oferuje program PNWM „Razem
osiągniemy więcej.
Teraz zawodowo! ”.
Wyjaśniano, jak
przebiega współpraca
między szkołami
a placówkami edukacyjnymi oraz jak można
organizować indywidualne praktyki zawodowe
przy wsparciu PNWM.
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Vorübergehend geschlossene Grenzen, menschenleere Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit, Homeschooling,
Wechselunterricht und Kontaktbeschränkungen – so sahen die
Rahmenbedingungen für internationalen Jugendaustausch
im Jahr 2020 aus. Die Corona-Pandemie und die daraufhin
in Deutschland und Polen eingeführten Hygienemaßnahmen machten es unmöglich,
deutsch-polnische Projekte in
ihrer gewohnten Form durchzuführen. Live-Begegnungen – die ja das Wesen von
Jugendaustausch ausmachen
– konnten nicht stattfinden,
und gemeinsame Aktivitäten
wurden verschoben oder in
den virtuellen Raum verlagert.

3. DPJW-Aktivitäten
während der
Pandemie

Unsere Partner und alle, die Projekte mit Jugendlichen organisierten, mussten Pläne ändern, Flüge, Unterkünfte und andere Verpflichtungen stornieren. Um sie in dieser unerwartet
schwierigen Zeit zu unterstützen, fand das DPJW vielfältige
Lösungen: Es führte Änderungen bei den Förderprinzipien ein,
passte Fristen flexibel an und erarbeitete neue Förderprogramme. Auch das Schulungs- und Informationsangebot wurde
überarbeitet und zahlreiche Veranstaltungen online angeboten. Die im Austausch Aktiven wussten dies zu schätzen: Insgesamt nahmen 2020 über 1.000 Personen an Fortbildungen,
Seminaren und Beratungsangeboten „im Netz“ teil.

Was brauchten Antragssteller?
-----------------------------------------------------------------------------------Um die Erwartungen und den Bedarf von Organisatorinnen
und Organisatoren deutsch-polnischer Jugendbegegnungen
kennenzulernen und sein Angebot an Beratung, Information
und Fortbildungen entsprechend ausrichten zu können, hatte
das DPJW im Frühjahr 2020 zunächst eine Umfrage durchgeführt. Hieran beteiligten sich insgesamt fast 400 Aktive
aus Deutschland und Polen. Die Ergebnisse zeigten, dass es
einen großen Bedarf gab an Information und Fortbildungen
sowie daran, miteinander in Kontakt zu bleiben. Genauso wurde deutlich, dass die Befragten sehr aufgeschlossen gegen
über Online-Formaten waren. Gestützt auf diese Ergebnisse,
erarbeitete das DPJW sein umfassendes Beratungs- und Fortbildungsangebot „DPJW online“.
Neue Beratungsmöglichkeiten
-----------------------------------------------------------------------------------Als ersten Schritt bot das DPJW ab Mai 2020 an, dass sich Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendbegegnungen per Video-Chat beraten lassen können. Möglich waren
sowohl Einzelgespräche als auch Gruppentermine zu vorab
festgelegten Themen: Welche Projekte fördert das DPJW? Wie
stellt man einen Antrag auf Förderung? Wie organisiere ich
ein Online-Projekt und wie werte ich es aus? Wer kann die
Förderprogramme „4x1 ist einfacher“, „#2amongmillions“ und
„Experiment Austausch“ in Anspruch nehmen? Bei diesen „Beratungscafes“ gab es Tipps und Anregungen nicht nur vom
Team des DPJW, sondern auch von Trainerinnen und Trainern

Czasowo zamknięte granice, opustoszałe szkoły i ośrodki pracy z młodzieżą, przejście na nauczanie zdalne i hybrydowe,
ograniczenia w kontaktach – tak wyglądała rzeczywistość międzynarodowej wymiany młodzieży w 2020 roku. Pandemia COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia sanitarne obowiązujące
w Polsce i w niemieckich landach spowodowały, że realizacja
polsko-niemieckich projektów w ich dotychczasowym kształcie stała się niemożliwa. Spotkania na żywo – istota wymiany
młodzieży – zostały wstrzymane, a wspólne przedsięwzięcia
przełożone lub przeniesione do świata wirtualnego. Instytucje
partnerskie PNWM oraz organizatorzy i organizatorki projektów młodzieżowych zmieniali plany, odwoływali loty, noclegi
i inne zobowiązania.
PNWM szukała odpowiednich rozwiązań, żeby wesprzeć
swoich wnioskodawców i partnerów w tym niespodziewanie
trudnym czasie. Wprowadziła zmiany w zasadach udzielania
dofinansowania, w tym elastyczne terminy składania wniosków, oraz nowe programy dotacyjne. Także oferta szkoleniowa
i informacyjna PNWM została w większości przeformułowana
i przeniesiona do świata online. Zmiany te zostały bardzo dobrze przyjęte – w 2020 roku ponad 1000 osób wzięło udział
w szkoleniach, seminariach i konsultacjach w sieci.

Badanie potrzeb wnioskodawców
-----------------------------------------------------------------------------------Aby poznać oczekiwania i potrzeby wnioskodawców i odpowiednio dostosować ofertę informacyjną, doradczą i szkoleniową w czasie pandemii, wczesną wiosną 2020 roku PNWM
przeprowadziła wśród swoich beneficjentów ankietę internetową. Wzięło w niej udział
prawie 400 respondentów
i respondentek z Polski i Niemiec. Wyniki ankiety wskazały na duże zapotrzebowanie
w zakresie informacji, dokształcania i podtrzymywania istniejących kontaktów,
a także pełną otwartość na
formaty w przestrzeni wirtualnej. Opierając się na analizie badań, PNWM opracowała kompleksową ofertę doradczą
i szkoleniową „PNWM online”.

3. Działalność
PNWM w okresie
pandemii

Doradztwo w sieci
-----------------------------------------------------------------------------------Jako pierwszy krok PNWM wprowadziła w maju 2020 roku
konsultacje online w formie wideoczatu. Osoby koordynujące
i planujące projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
mogły skorzystać z porad indywidualnych lub z tematycznych
konsultacji grupowych. Były one poświęcone kwestiom takim
jak: rodzaje projektów wspieranych przez PNWM, procedura
składania wniosku o dotację, zasady organizowania spotkań
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der internationalen Jugendarbeit. Insgesamt fanden 23 Veranstaltungen dieser Art statt. Durch das Online-Format konnten
die Teilnehmenden auch miteinander in Kontakt treten und
sich austauschen, was neben den rein fachlichen Informationen ebenfalls sehr hilfreich für sie war.
Seminare „DPJW online” und Szenarien für Austausch
-----------------------------------------------------------------------------------Um sein Fortbildungsangebot auch während der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten und Organisationsteams von Jugendbegegnungen zu ermutigen, Austauschprojekte auch im
virtuellen Raum durchzuführen, startete das DPJW ab Herbst
2020 seine eigene Online-Schulungsreihe. Mitarbeiter/-innen
und Trainer/-innen des Jugendwerks boten bis Jahresende vier
teils mehrtägige Seminare an. Thematisch ging es um Sprach
animation, das Einwerben von Drittmitteln, geschichtsbezogene Projekte sowie um Apps und Online-Tools, die bei Jugendbegegnungen zum Einsatz kommen können. Ebenfalls
vorbereitet, jedoch erst im Folgejahr durchgeführt, wurden
Seminare zu Vielfalt bei Jugendbegegnungen und dazu, wie
man eine Partnereinrichtung sucht, seine Projekte in sozialen
Medien bewirbt oder ein gutes Programm erstellt. Auf der
Internetseite der Schulungsreihe waren weiterführende Informationen und kurze Filme zu den Seminaren sowie zu den
Trainerinnen und Trainern zu finden.
Das Online-Beratungs- und Fortbildungsangebot wird nicht
nur während der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen, sondern dauerhaft Bestandteil der Arbeit des DPJW bleiben.

www.dpjwonline.org
Um die Organisatorinnen und Organisatoren von Jugendbegegnungen auch ganz praktisch dabei zu unterstützen, Online-Projekte durchzuführen, erarbeiteten Trainer/-innen für
das DPJW zudem fertige Szenarien für Austausch im virtuellen
Raum. Schritt für Schritt und minutengenau erläutern sie in
den Materialien, wie eine Online-Begegnung ablaufen kann,
was zu beachten ist und was vorbereitet werden sollte. Dazu
gibt es Tipps zu digitalen Tools, eine Checkliste und weiterführende Literaturhinweise (mehr S. 48).
„Beats_Per_Minute”
-----------------------------------------------------------------------------------Damit, was es bedeutet, während der Pandemie eine deutsch
polnische Jugendbegegnung zu organisieren, konnte das
DPJW auch selbst Erfahrungen sammeln. Genauer gesagt waren es die Freiwilligen beider Büros, die – wie es Tradition im
Jugendwerk ist – ein eigenes Projekt durchführten, bei dem
sie vom DPJW unterstützt wurden. Da die Freiwilligen des Jahrgangs 2019/20 ein großes musikalisches Interesse verband,
entschieden sie sich, das Seminar „Beats_Per_Minute” zu organisieren: Junge Musikproduzentinnen und -produzenten
sowie Sänger/-innen aus Deutschland und Polen waren eingeladen zusammenzuarbeiten und Stücke in deutsch-polnischen
Duetts aufzunehmen. Ursprünglich als live-Begegnung in Warschau geplant, wurde das Projekt pandemiebedingt letztlich
in den virtuellen Raum verlagert. Den Auftakt bildete ein zwei
tägiger Online-Seminarteil, der neben Workshops zu Song-

online i ich ewaluacja. Wyjaśniano też, na czym polegają programy dotacyjne PNWM „4x3 – prosta sprawa”, wymiana indywidualna „#2amongmillions” i „Eksperyment Wymiana”. Informacji i wskazówek udzielali pracownicy i pracownice PNWM
oraz trenerzy i trenerki międzynarodwej pracy z młodzieżą.
Łącznie odbyły się 23 takie spotkania. To, że miały miejsce
w przestrzeni internetowej, umożliwiło osobom uczestniczącym nawiązanie kontaktu i wymianę doświadczeń, co obok
wartości informacyjnych konsultacji stanowiło dodatkową pomoc.
Seminaria „PNWM online” i scenariusze wymiany
-----------------------------------------------------------------------------------Pragnąc podtrzymać ofertę szkoleniową dla organizatorów
i organizatorek spotkań młodzieży także w okresie pandemii oraz zachęcić ich do podjęcia współpracy zdalnej, jesienią 2020 roku PNWM uruchomiła cykl szkoleń online. Osoby
pracujące w PNWM oraz trenerzy i trenerki z Polski i Niemiec
przeprowadzili do końca roku cztery, częściowo kilkudniowe,
seminaria z zakresu historii, animacji językowej, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz aplikacji i narzędzi online. Do
cyklu należały także seminaria przygotowane w 2020 roku,
a zrealizowane w kolejnym, poruszające tematy różnorodności w spotkaniach młodzieży, poszukiwania partnerów online,
promocji projektów w mediach społecznościowych i tworzenia
udanego programu wymiany. Powstała specjalna strona internetowa dedykowana tej serii szkoleń, na której znajdują się
obszerne informacje i krótkie filmy dotyczące poszczególnych
seminariów i prowadzącej je grupy trenerów.

Oferta konsultacji i seminariów online nie powstała wyłącznie
na potrzeby okresu pandemii, lecz zostanie na dłużej włączona
w działalność programową PNWM.
www.pnwmonline.org
Dla osób organizujących wirtualną wymianę młodzieży trenerzy i trenerki cyklu seminariów „PNWM online“ przygotowali
praktyczne scenariusze spotkań w sieci. Krok po kroku, minuta
po minucie opisali w nich, jak zaplanować przebieg projektu,
na co należy zwrócić uwagę i co należy przygotować. Powstały także praktyczne wskazówki dotyczące różnych narzędzi
cyfrowych, lista kontrolna do wymiany online, a także wykaz
przydatnej literatury (szczegóły na s. 49).
Projekt wolontariuszy PNWM „Beats_Per_Minute”
-----------------------------------------------------------------------------------Z czym wiąże się przeprowadzenie polsko-niemieckiego projektu wymiany młodzieży w czasie pandemii, PNWM doświadczyła nie tylko jako grantodawca, lecz także jako organizator. Zgodnie z tradycją dwoje wolontariuszy i wolontariuszka
PNWM pracujący na przełomie 2019/2020 roku w obu biurach
organizacji miało możliwość realizacji wspólnego przedsięwzięcia przy wsparciu PNWM. Ponieważ łączyło ich zamiłowanie do muzyki, zainicjowany przez nich projekt „Beats_Per_Minute” skierowany był do młodych producentów i producentek
muzyki elektronicznej oraz wokalistów i wokalistek z Polski
i Niemiec, którzy mieli za zadanie nawiązać współpracę oraz
nagrać utwory w polsko-niemieckich duetach. Projekt, począt-
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Writing und Produktion auch Einheiten zum Kennenlernen,
zu Interkulturalität und zu Integration beinhaltete. Nachdem
sich die Teilnehmenden zu deutsch-polnischen Zweierteams
zusammengefunden hatten, arbeiteten sie „offline“ an ihren
gemeinsamen Stücken. Hierbei erhielten sie fachliche Unterstützung von den Projektpartnern Music Pool Berlin und Akademia Dźwięku aus Warschau. Insgesamt entstanden während
des Projekts sieben Aufnahmen, die – professionell gemixt
und gemastert – alle Teilnehmenden zum Andenken als Vinyl-
Schallplatte erhielten. Zudem wurden die Tracks in den Social
Media-Kanälen des DPJW veröffentlicht und beim Radiosender evosonic präsentiert. Den krönenden Abschluss bildete
der Auftritt der Teilnehmenden von „Beats_Per_Minute” beim
deutsch-polnischen Festival „Liederlauschen“ im Oderbruch –
womit am Ende sogar doch noch ein Live-Element möglich
wurde.

die Strukturen der europäischen und internationalen Jugend
arbeit nachhaltig zu stärken. Um ihren Forderungen Nach
druck zu verleihen, organisierten die Fach- und Förderstellen
im November 2020 zudem online ein Fachgespräch mit den
jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern verschiedener Bundestagsfraktionen. Thema war die aktuelle Lage und
Zukunft der internationalen Jugendarbeit in und nach der Corona-Pandemie.

Mit Partnern gemeinsam für Jugendaustausch
------------------------------------------------------------------------------------

Zusammen mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammen
arbeit und der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung wiederum veröffentlichte das DPJW die Erklärung „Bilaterale Zusammenarbeit 2.0 – Herausforderungen und Chancen in der
Krise“ heraus. Mit ihr setzten sich die Verfasser dafür ein, grenz
überschreitende Kontakte während der Pandemie aufrecht
zu erhalten, die digitale Welt als alternativen Begegnungsund Dialograum zu nutzen und eine flexible Förderpolitik zu
gewährleisten. Auf diesem Weg sollte es ermöglicht werden,
Träger zu unterstützen, die durch die Corona-Pandemie in ihrer
Existenz bedroht waren.

Während der Pandemie engagierte sich das DPJW mehrfach
mit Aufrufen an politische Entscheidungsträger und die breite
Öffentlichkeit. Ziel war es, auf die schwierige Lage aufmerksam
zu machen, in der sich der Jugendaustausch allgemein sowie
die dort engagierten Träger und Einrichtungen befanden.
So gab das DPJW gemeinsam mit den anderen Fach- und Förderstellen für internationale Jugendarbeit das Positionspapier
„Europäische und Internationale Jugendarbeit – Neue Wege
2021“ heraus. Hierin wurden Aktivitäten vorgeschlagen, um

Gemeinsam mit den anderen Trägern der Initiative „Austausch
macht Schule“ gab das DPJW die Erklärung „Austauschorganisationen und Bildungsträger brauchen Soforthilfen in der Corona-Krise“ heraus. Darin forderten sie von Bund und Ländern,
dass internationaler Schulaustausch aufrechterhalten und individueller Schüleraustausch fortgeführt wird sowie dass zivilgesellschaftliche Akteure des Jugendaustauschs finanzielle
Unterstützung erhalten.

kowo zaplanowany jako spotkanie w Warszawie, z powodu
pandemii został przeniesiony do świata wirtualnego. „Beats_
Per_Minute” rozpoczął się dwudniowymi warsztatami online
z zakresu pisania utworów i produkcji, a także zajęciami związanymi z zapoznaniem się, międzykulturowością i integracją.
Następnie młodzi ludzie, już w parach, samodzielnie pracowali nad przygotowaniem wspólnych utworów przy wsparciu merytorycznym partnerów projektu – Akademii Dźwięku
z Warszawy i Music Pool z Berlina. Stworzyli siedem profesjonalnych nagrań, wydanych następnie przez PNWM na winylowej płycie i wręczonych wszystkim uczestnikom projektu
na pamiątkę. Ich utwory zostały także opublikowane przez
PNWM w mediach społecznościowych i zaprezentowane
w niemieckiej stacji radiowej evosonic. Zwieńczeniem projektu
był występ części młodych muzyków na polsko-niemieckim
festiwalu Liederlauschen niedaleko Frankfurtu nad Odrą, który
stał się jedynym elementem projektu zrealizowanym na żywo.
Inicjatywy partnerskie na rzecz wymiany młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------W porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży
PNWM podjęła działania informacyjne skierowane do decydentów i szerokiej opinii społecznej, mające na celu nagłośnienie trudnej sytuacji wymiany młodzieży i zaangażowanych
w nią podmiotów w czasie pandemii.
W wyniku tej współpracy opracowano pisemne stanowisko pod tytułem „Europejska i międzynarodowa współpraca

młodzieży – Nowe drogi 2021”. Sformułowano w nim propozycje nowych działań, które mogłyby trwale zabezpieczyć struktury europejskiej i międzynarodowej współpracy młodzieży. Aby wzmocnić swój przekaz, sygnatariusze
oświadczenia zorganizowali w listopadzie debatę ekspercką online z rzecznikami i rzeczniczkami różnych frakcji politycznych w Bundestagu, odpowiedzialnymi za politykę na
rzecz młodzieży. Tematem spotkania była aktualna sytuacja
i przyszłość międzynarodowej wymiany młodzieży w okresie
pandemii koronawirusa i po jego zakończeniu.
Ponadto, w ramach inicjatywy instytucji działających na rzecz
międzynarodowej wymiany młodzieży w Niemczech „Szkoła
żyje wymianą”, PNWM zaangażowała się w wydanie wspólnej deklaracji pod hasłem „Organizacje zajmujące się wymianą
i placówki edukacyjne potrzebują natychmiastowych środków
pomocowych w pandemii koronawirusa”. Nawoływała ona do
utrzymania międzynarodowej wymiany szkolnej, kontynuacji
uczniowskiej wymiany indywidualnej i udzielenia strukturalnego wsparcia rzeczonym instytucjom przez landy i rząd federalny.
Formą apelu o podtrzymywanie kontaktów transgranicznych
w okresie pandemii oraz o korzystanie z możliwości spotkań
wirtualnych, a także zapewnienia o elastyczności polityki dotacyjnej, było z kolei oświadczenie opublikowane przez PNWM
wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecką Fundacją na rzecz Nauki.
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„Jugendaustausch lokal“ – Themenschwerpunkt 2020 – 2023
-----------------------------------------------------------------------------------Anfang 2019 hatte der Deutsch-Polnische Jugendrat grünes
Licht für den neuen Schwerpunkt der Arbeit des DPJW „Jugendaustausch lokal“ gegeben. Ursprünglich sollte er in den
Jahren 2020 – 22 durchgeführt werden, wurde jedoch aufgrund
der Corona-Pandemie um
ein Jahr verlängert. Das Jugendwerk bindet in den vier
Jahren verstärkt kommunale
Akteure in seine Arbeit ein.
Besonders unterstützt es sie
dabei, dauerhafte Kontakte
zwischen Jugendlichen zu
ermöglichen sowie zwischen
Bildungs-, Sozial- und Kultur
einrichtungen, die mit und
für Jugendliche arbeiten.

4. Projekte von
besonderer
Bedeutung

Schulungs- und Vernetzungsprogramm
-----------------------------------------------------------------------------------Einer der Hauptbestandteile des Themenschwerpunkts ist
ein zweijähriges Schulungs- und Vernetzungsangebot für
deutsch-polnische Kommunalpartnerschaften. Es umfasst ein
Vernetzungstreffen im ersten Jahr, die individuellen Kooperatonspläne der Partner, ein Schulungs- und Beratungsangebot durch das DPJW sowie ein Abschlusstreffen im Folgejahr.
Für die Schirmherrschaft konnten die Deutsche Sektion des
Rats der Gemeinden und Regionen Europas und der Polnische

Städtebund gewonnen werden. Finanziell wird das Programm
durch die Sanddorf-Stiftung gefördert. Infolge der CoronaPandemie wurde die Ausschreibung von „Bei mir und bei dir:
Jugendaustausch im Rahmen deutsch-polnischer Kommunalpartnerschaften“ vom Frühjahr auf den Herbst 2020 verschoben. Die Zeit wurde genutzt, um eine umfangreiche Datenbank von über 800 Kommunalpartnerschaften zu erstellen, an
die das DPJW im nächsten Schritt sein Angebot versendete. Die
Resonanz übertraf alle Erwartungen: Insgesamt meldeten sich
über 150 Kommunen auf den Aufruf. Aufgrund des positiven
Echos akzeptierte das DPJW mehr Bewerbungen als ursprünglich geplant und organisierte zwei Gruppen, die das Programm
2021 zeitversetzt mit einer Auftaktkonferenz beginnen. Unabhängig von der Zulassung zum Schulungsprogramm wurden
rund 50 Städte und Landkreise, die über die Ausschreibung
erstmals von der Förderung des Jugendwerks erfahren hatten,
umfassend beraten. Dies geschah insbesondere mit Blick auf
die Möglichkeit, Jugendbegegnungen online durchzuführen.
Als Hilfsmittel für polnische Selbstverwaltungsorgane wurde
2020 außerdem der Ratgeber „35 Ideen zur Förderung von
internationalem Schulaustausch“ erstellt (mehr S. 48).
www.dpjw.org/dpjw/schwerpunkt
7. Deutsch-Polnischer Jugendpreis
-----------------------------------------------------------------------------------Der zweite große Pfeiler des Themenschwerpunkts ist der
Wettbewerb um den 7. Deutsch-Polnischen Jugendpreis, der
unter dem Motto „Bei mir und bei dir. Jugendaustausch lokal“

„Wymiana młodzieży lokalnie“ – temat przewodni w latach
2020–2023
-----------------------------------------------------------------------------------Na początku 2019 roku Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży zatwierdziła nowy temat przewodni pracy programowej PNWM „Wymiana młodzieży lokalnie”. Pierwotnie
jego realizacja miała się odbywać się w latach 2020–2022, ale
została przedłużona o rok z powodu pandemii koronawirusa.
W ciągu tych czterech lat PNWM zamierza szczególną
uwagą objąć współpracę z lokalnymi podmiotami
i samorządami – przede wszystkim wspierać kontakty między
młodymi ludźmi oraz instytucjami edukacyjnymi, społecznymi
i kulturalnymi pracującymi z młodzieżą.
Oferta szkoleniowo-sieciująca
-----------------------------------------------------------------------------------Jednym z głównych elementów tematu przewodniego jest
dwuletnia oferta szkoleniowo-sieciująca dla partnerstw pol
sko-niemieckich na poziomie samorządowym. W pierwszym
roku obejmuje spotkanie sieciujące, opracowanie indywidualnych planów współpracy partnerów, szkolenia i doradztwo
ze strony PNWM, a w kolejnym roku spotkanie końcowe. Patronat nad programem objęły Sekcja Niemiecka Rady Gmin
i Regionów Europy i Związek Miast Polskich. Program wspiera
finansowo fundacja Sanddorf (Sanddorf-Stiftung). W związku
z pandemią koronawirusa ogłoszenie programu “U mnie
i u Ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich
partnerstw gmin i powiatów” zostało przesunięte z wiosny na
jesień 2020 roku. W tym czasie powstała obszerna baza ponad

800 lokalnych partnerstw, do których PNWM przesłała swoją
ofertę. Efekt przerósł oczekiwania: na zaproszenie do udziału
odpowiedziało ponad 150 gmin. Ze względu na pozytywny
odzew PNWM przyjęła więcej zgłoszeń, niż pierwotnie planowano, i zorganizowała dwie grupy rozpoczynające swój udział
w programie w 2021 roku konferencją inauguracyjną.
Niezależnie od programu
około 50 miast i powiatów,
które dzięki ogłoszeniu po
raz pierwszy usłyszały o działalności dotacyjnej PNWM,
otrzymało od niej informacje
i porady. PNWM wskazywała
zwłaszcza na możliwości prowadzenia spotkań młodzieży
online. Jako pomoc dla polskich samorządów pow
stał ponadto przewodnik „35 pomysłów. Jak wspierać
międzynarodowe wymiany szkolne?” (szczegóły na s. 49)

4. Projekty
o szczególnym
znaczeniu

www.pnwm.org/pnwm/temat-przewodni-pnwm/
VII Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------Drugim ważnym filarem tematu przewodniego PNWM jest konkurs o VII Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem
„U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”. Również jego
ogłoszenie musiało zostać przesunięte z powodu pandemii na
jesień 2020 roku. Do udziału zostały zaproszone wszystkie pu-
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„Durch die Zeitzeugengespräche und den Besuch im Konzentrationslager
waren die historischen Fakten nichts Abstraktes mehr, sondern wurden
durch konkrete Biografien und Orte anschaulich gemacht. Die Teilnehmer/innen haben die Geschehnisse gut reflektiert und auch Bezüge zu ihrem
eigenen Leben hergestellt. Sie haben über die Bedeutung von Erinnerungsarbeit für heute und für die Zukunft nachgedacht sowie über gesellschaftliche Ungerechtigkeit und Extremismus in unserer Zeit diskutiert.“

„Dzięki rozmowom ze świadkami historii i wizycie w obozie
koncentracyjnym przeszłość przestała być abstrakcyjna, a biografie
i miejsca wydarzeń wyraźnie ją uzmysłowiły. Uczestniczki i uczestnicy
projektu dogłębnie przeanalizowali wydarzenia i przenieśli je na swoje
własne życie. Dyskutowali także o znaczeniu upamiętniania dla chwili
obecnej i dla przyszłości oraz o niesprawiedliwościach społecznych
i zjawisku ekstremizmu w naszych czasach.”

Agnes Kläsener, Andrzej Kizel, Projekt „Ziemlich beste Freunde?!“

Agnes Kläsener, Andrzej Kizel, projekt „Prawie najlepsi przyjaciele?!“

steht. Auch hier musste die Ausschreibung pandemiebedingt
auf Herbst 2020 verschoben werden. Zur Teilnahme eingeladen waren alle öffentlichen und freien Träger der Kinder- und
Jugendarbeit, Schulen, Nichtregierungsorganisationen und
andere Institutionen. Bewerben konnten sich deutsch-polnische oder trilaterale Projekte, bei denen sich Jugendliche kreativ mit ihren Stadtteilen, Dörfern, Städten oder Landkreisen
beschäftigen. Sie konnten die soziale Situation untersuchen,
Bildungsmöglichkeiten, Sport oder Kultur in ihrer Gegend unter die Lupe nehmen oder sich gemeinsam für ihre Orte engagieren, damit diese interessanter für junge Menschen werden.
Die Projektformen konnten dabei frei gewählt werden: Audioguides, Blogs, Hackathons, Radiosendungen oder zweisprachige Tandemführungen – alles war möglich. Was zählte, war
die gemeinsame Arbeit im deutsch-polnischen Team und der
Mehrwert für die jeweilige lokale Gemeinschaft.

bliczne i niepubliczne instytucje zajmujące się pracą z dziećmi
i młodzieżą, szkoły, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Mogły one zgłaszać polsko-niemieckie lub trójstronne
projekty, w których młodzi ludzie w twórczy sposób zajmują
się swoimi dzielnicami, wsiami, miastami lub powiatami, np.
badają sytuację społeczną mieszkańców, przyglądają się bliżej
możliwościom edukacyjnym, sportowym czy kulturalnym
w swoim regionie lub wspólnie angażują się na rzecz swoich
miejscowości, tak aby stały się dla młodych ludzi atrakcyjniejsze. Sposoby realizacji przedsięwzięć pozostawały
w gestii młodzieży – od audioprzewodników, blogów, hackathonów przez audycje radiowe po ofertę zwiedzania okolicy z przewodnikami w dwujęzycznym tandemie można było
zaplanować wszystko. Liczyła się wspólna praca w polsko-niemieckim zespole i wartość dodana dla społeczności lokalnej.

Die für den Wettbewerb qualifizerten Projekte erhalten vom
DPJW eine zusätzliche Beratung und Finanzierung, den Gewinnerprojekten winken Preisgelder in Höhe von 2.000, 3.000 bzw.
4.000 Euro je Organisation.

programm „Wege zur Erinnerung“. Um eine besondere Förderung können sich Projekte bewerben, die einen gemeinsamen
Besuch an Orten des Erinnerns und des Gedenkens an die
Opfer des Zweiten Weltkrieges und des NS-Terrors umfassen.
2020 hat das Programm eine inhaltliche Ergänzung erfahren: Das DPJW hat eine auf drei Jahre (2020–2022) angelegte Zusammenarbeit mit den Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution begonnen. Das internationale
Forschungs- und Informationszentrum über NS-Verfolgung
besitzt das weltweit umfassendste Archiv, in dem die Schicksale von Opfern, Verfolgten und Geretteten aus der Zeit des
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs dokumentiert
sind. In den Beständen befinden sich bis heute unter anderem
etwa 3.000 persönliche Gegenstände und Dokumente von
ehemaligen KZ-Häftlingen. Diese Besitzstücke den Familien
der Opfer zurückgeben, ist das Ziel der Kampagne #StolenMemory, die das DPJW unterstützt. Deutsch-polnische Jugendgruppen können sich daran beteiligen, die Familien ausfindig
zu machen, indem sie verfügbare Dokumente analysieren. Wo
es gelingt, Angehörige zu recherchieren, können die Erinnerungsstücke diesen übergeben werden.

Projekty, które zakwalifikowały się do konkursu, otrzymają dodatkowe wsparcie doradcze i finansowe PNWM, a zwycięzcy
– nagrody pieniężne w wysokości 2000, 3000 i 4000 euro dla
każdego z partnerów projektu.
www.pnwm.org/nagroda

www.dpjw.org/jugendpreis
„Wege zur Erinnerung“
-----------------------------------------------------------------------------------Bereits seit sechs Jahren unterstützt das DPJW Organisatorinnen
und Organisatoren von deutsch-polnischen bzw. trilateralen
geschichtsbezogenen Jugendbegegnungen mit dem Förder-

Im Februar 2020 wurde die Kampagne „#StolenMemory“ während des Einführungsseminars zu „Wege zur Erinnerung“ vorgestellt. Mitarbeiterinnen der Arolsen Archives zeigten den
Teilnehmenden aus Deutschland und Polen, welche Instrumente und Methoden der Archivpädagogik es gibt, um Jugendlichen den Zugang zum Thema Nationalsozialismus und
Zweiter Weltkrieg zu erleichtern. Auch zum Förderprogramm

„Zachować pamięć“
-----------------------------------------------------------------------------------PNWM już od sześciu lat wspiera polsko-niemieckie i trój
stronne spotkania młodzieży o tematyce historycznej
podwyższonymi stawkami dofinansowania w ramach programu „Zachować pamięć”. Mogą się o nie ubiegać pro-

jekty obejmujące wspólną wizytę w miejscach pamięci
i upamiętnienia ofiar II wojny światowej i nazistowskiego terroru.
W 2020 roku program poszerzono o kampanię #StolenMemory. PNWM rozpoczęła trzyletnią współpracę z Arolsen
Archives – Międzynarodowym Centrum Prześladowań Nazistowskich. Jest to ośrodek badawczy, dysponujący najobszerniejszym na świecie archiwum dokumentującym losy
ofiar: osób prześladowanych i ocalonych. Przechowuje on
także blisko 3000 osobistych przedmiotów i dokumentów
należących do byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Kampania Arolsen Archives #StolenMemory, do której
dołączyła PNWM, ma na celu zwrot rodzinom ofiar rzeczy osobistych przechowywanych w archiwach. Poprzez dostęp do
archiwalnych dokumentów i przedmiotów polsko-niemieckie
grupy młodzieży mogą włączyć się w poszukiwania rodzin
i przekazanie im odebranej własności.
W lutym 2020 roku kampania została zaprezentowana pod
czas seminarium wprowadzającego program „Zachować
pamięć”. Pracownice Arolsen Archives przedstawiły uczestnikom i uczestniczkom spotkania z Polski i Niemiec
narzędzia i metody edukacji archiwalnej ułatwiające pracę
z historią. Przekazano również szczegółowe informacje na
temat programu wsparcia „Zachować pamięć”, a także liczne
wskazówki merytoryczne i praktyczne oraz przykłady dobrych
praktyk. Tak przygotowani organizatorzy i organizatorki projektów mogli stworzyć własne koncepcje spotkań młodzieży
i omówić je na miejscu z osobami prowadzącymi.
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„Wege zur Erinnerung“ gab es detaillierte Informationen, zudem zahlreiche inhaltliche und praktische Tipps sowie BestPractice-Beispiele. So vorbereitet konnten die Teilnehmenden
Konzepte für íhre eigenen Projekte erstellen und diese mit den
Referentinnen und Referenten vor Ort besprechen.
In der zweiten Jahreshälfte 2020 konnten sich Interessierte
auch online über „Wege zur Erinnerung“ informieren: Das
DPJW bot im Dezember je ein deutsch- und ein polnischsprachiges „Beratungscafé“ zum Förderprogramm an. Im Rahmen
des Schulungsangebots „DPJW online“ fand zudem ein Seminar zu deutsch-polnischen Jugendprojekten an Erinnerungsorten an den Zweiten Weltkrieg statt. In drei thematischen
Blöcken lernten die Teilnehmenden, wie sie ein solches Projekt
gut vorbereiten, was bei der Durchführung zu beachten ist
und wie die Begegnung ausgewertet werden kann.

Ausrichtung haben: So sollten Technik- und Robotik-Camps
veranstaltet und ein Schulgarten angelegt werden. Andere
Gruppen planten Modelle zur Gewinnung von erneuerbarer
Energie oder wollten gemeinsam mit ihren Projektpartnern
chemische Experimente zu Färbeverfahren durchführen. Zwar
konnten vor dem pandemiebedingten Lockdown nur zwei
Projekte stattfinden, viele wurden jedoch auf 2021 verschoben.
Um die Möglichkeiten von Jugendaustausch mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf MINT-Fächern zu bewerben und das
Förderprogramm „Experiment Austausch“ vorzustellen, war
das Jugendwerk 2020 auf verschiedenen Netzwerktreffen in
Deutschland und Polen vertreten. Hierzu gehörten das Jahrestreffen des Bundesverbands der Schülerlabore „Lernort Labor“
sowie das jährliche Forum des „Klubs der jungen Forscher“ des
Copernicus Science Centers in Warschau. Die Veranstaltung
fand aufgrund der Corona-Pandemie online statt.

www.dpjw.org/erinnerung
„Experiment Austausch“
-----------------------------------------------------------------------------------Bereits zum zweiten Mal hat das DPJW Organisatorinnen
und Organsiatoren von deutsch-polnischen und trilateralen
Jugendbegegnungen dazu aufgerufen, sich mit gemeinsamen Projekten aus den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik (MINT) um eine Förderung
zu bewerben. Die im Rahmen des Programms „Experiment
Austausch“ eingereichten Ideen zeigten, welches Potenzial
Jugendbegegungen mit naturwissenschaftlich-technischer

Ebenfalls in den virtuellen Raum verlagert wurde das ursprünglich für Ende Mai 2020 geplante viertäge Kontaktseminar für MINT-Projekte. An seiner Stelle fand im Juni ein „MINTMatchmaking“ für Lehr- und Fachkräfte sowie für Betreuende
von Forscherklubs und Schülerlaboren statt. Sie konnten online Kontakt zueinander aufnehmen und erste Ideen für Begegnungsprojekte austauschen. Neben Anregungen für kreative Methoden und digitale Tools gab es im Anschluss an das
Seminar die Möglichkeit, in deutsch-polnischen Teams weiterführende Aufgaben zu bearbeiten und so einen ersten Praxistest mit der neuen Partnereinrichtung zu absolvieren.

W drugiej połowie 2020 roku osoby zainteresowane programem „Zachować pamięć” mogły dowiedzieć się o nim
więcej podczas konsultacji tematycznych online, które
odbyły się w grudniu, oddzielnie w języku polskim i niemieckim. Ponadto cykl szkoleń „PNWM online” obejmował seminarium na temat polsko-niemieckich projektów młodzie
żowych w miejscach pamięci II wojny światowej. W trzech
blokach tematycznych jego uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się, jak dobrze przygotować takie spotkanie,
co należy wziąć pod uwagę podczas jego realizacji i jak
przeprowadzić ewaluację.

down odbyły się tylko dwa projekty, jednak wiele z zaplanowanych zostało przełożonych na rok 2021.
W celu zaprezentowania i promocji projektów młodzieżowych
o tematyce STE(A)M oraz przedstawienia programu wsparcia „Eksperyment Wymiana” PNWM brała udział w 2020 roku
w różnych spotkaniach sieciujących w Polsce i Niemczech. Były
to między innymi coroczne zebrania niemieckiego Związku Laboratoriów Uczniowskich (Bundesverband der Schülerlabore
„Lernort Labor”) i Forum Klubów Młodego Odkrywcy (KMO),
działających pod patronatem Centrum Nauki Kopernik. Wyda
rzenie to odbyło się online.

www.pnwm.org/pamiec
„Eksperyment Wymiana“
-----------------------------------------------------------------------------------Już po raz drugi PNWM zwróciła się do organizatorek i organizatorów wymiany młodzieży z zaproszeniem do składania
wniosków o dotacje na spotkania poświęcone zagadnieniom
z zakresu matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych,
sztuki i technologii (STE(A)M). Pomysły na polsko-niemieckie
i trójstronne projekty zgłoszone do programu „Eksperyment
Wymiana” pokazały olbrzymi potencjał spotkań o tej tematyce. W planach były przykładowo zorganizowanie obozów
młodzieżowych dla pasjonatów techniki i robotyki oraz
założenie przyszkolnego ogródka. Inne grupy zamierzały
wspólnie opracowywać modele wytwarzające energię
odnawialną i przeprowadzać eksperymenty chemiczne
dotyczące procesu barwienia. Ostatecznie ze względu na lock-

Czterodniowe seminarium kontaktowe dla projektów STE(A)M,
pierwotnie zaplanowane na koniec maja 2020 roku, również
zostało przeniesione do przestrzeni wirtualnej. W jego miejsce w czerwcu odbyła się „Polsko-niemiecka giełda kontaktów
STE(A)M online” dla nauczycieli i nauczycielek, specjalistów
i specjalistek oraz opiekunów i opiekunek Klubów Młodego
Odkrywcy i laboratoriów szkolnych. Mogli oni poznać się
i wymienić pomysłami na projekty spotkań młodzieży. Oprócz
wskazówek z zakresu metod pracy i narzędzi cyfrowych dostali
zadania do opracowania w polsko-niemieckich grupach po
spotkaniu. Zadania te były praktycznym testem umiejętności
pracy zespołowej.
Kolejna giełda kontaktów odbyła się podczas IX Forum
Klubów Młodego Odkrywcy (KMO) w listopadzie. PNWM
współorganizowała warsztaty, na których osoby z Polski
i Niemiec uczące przedmiotów ścisłych i technicznych oraz

Projekty o szczególnym znaczeniu | 39

38 | Projekte von besonderer Bedeutung

Ein weiteres Online-Kontaktseminar fand während des 9. Forums des „Klubs der jungen Forscher” im November statt. Hier
war das DPJW Mitveranstalter eines Workshops, bei dem deutsche und polnische MINT-Lehrkräfte bzw. Betreuende von
Schülerlaboren und „Klubs der jungen Forscher” sich und ihre
Institutionen kennenlernen konnten, Ideen für gemeinsame
Projekte entwickelten und sich weiterbildeten.
Als Anregung für Organisatorinnen und Organisatoren von
MINT-Projekten stehen seit Herbst 2020 auf der Internetseite
des DPJW Beispiele guter Praxis zur Verfügung. Mit kurzen
Texten, Bildern und Videoclips können sich Interessierte von
erfolgreichen Projekten inspirieren lassen.
www.dpjw.org/experiment
Initiative „Austausch macht Schule“
-----------------------------------------------------------------------------------Der positive Nutzen von Schulaustausch liegt auf der Hand:
Junge Menschen lernen Selbstsicherheit und Teamfähigkeit,
werden weltoffen und erwerben Sprachkompetenzen. Zugleich helfen ihnen internationale Erfahrungen und die Begegnung mit anderen Kulturen dabei, mit den Herausforderungen der globalisierten Welt umzugehen. Aus diesen Gründen
engagiert sich das DPJW gemeinsam mit den anderen Fachund Förderstellen für Jugendaustausch in Deutschland dafür,
dass alle Kinder und Jugendlichen an Austauschprogrammen
teilnehmen können – unabhängig von Geschlecht, Religion,
Herkunft, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, sozialen

und ökonomischen Voraussetzungen. Zu diesem Zweck haben
sie die Initiative „Austausch macht Schule“ ins Leben gerufen.
Neben einem Schulungs- und Beratungsangebot setzt sich
die Initiative vor allem auf politischer Ebene dafür ein, dass
internationaler Jugendaustausch nachhaltig im deutschen Bildungssystem verankert wird.
Zu den Aktivitäten der Initiative im Jahr 2020 gehörte eine
Expertenanhörung im Europaausschuss des Bayerischen Landtages am 4. Februar. Zwei Tage später lud die Initiative Abgeordnete des Bayerischen Landtags zum Parlamentarischen
Frühstück ein. Bei beiden Veranstaltungen ging es um die Frage, wie man mehr Schüler/-innen für einen Austausch gewinnen kann, speziell an nicht-gymnasialen Schulformen. Zudem
diskutierten die Teilnehmenden Wege, wie engagierte Lehräfte
strukturell unterstützt werden können und wie sie leichter
Informationen zu Förder- und Beratungsangeboten erhalten.
Am 16. November lud „Austausch macht Schule“ gemeinsam mit dem Youth for Understanding Komitee politische
Entscheidungsträger/-innen von Bund und Ländern zur Online-Konferenz „Herz, Hand und Kopf – internationale Verständigung durch Schüler- und Jugendaustausch“ ein. Auf Grundlage der PISA-Studie 2018 diskutierten die Teilnehmenden,
welche Hürden beim Zugang zu Internationalen Austauschprojekten bestehen und wie sich sich abbauen lassen. Auch
ging es darum, wie Jugendaustausch verstärkt als Bildungsinstrument genutzt werden kann, beispielsweise durch mehr
Kooperation zwischen Schulen und beratenden Einrichtungen
oder durch Veränderungen in der Ausbildung von Lehrkräften.

opiekujące się klubami KMO mogły się poznać, przedstawić
swoje instytucje, opracować pomysły na wspólne projekty
i zdobyć nową wiedzę.
Jesienią 2020 roku PNWM umieściła na swojej stronie internetowej przykłady dobrych praktyk jako pomoc w tworzeniu projektów STE(A)M. Osoby zainteresowane mogą się nimi
zainspirować, przeglądając opublikowane tam teksty, zdjęcia
i wideoklipy.
www.pnwm.org/eksperyment
Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą” (Austausch macht Schule)
-----------------------------------------------------------------------------------Korzyści z wymian szkolnych są oczywiste: młodzi ludzie
uczą się pewności siebie i umiejętności pracy w zespole, stają
się otwarci na świat i nabywają kompetencji językowych.
Jednocześnie międzynarodowe doświadczenia i spotkania
z innymi kulturami pomagają im radzić sobie z wyzwaniami
zglobalizowanego świata. Z tych powodów PNWM wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się
międzynarodową współpracą i wymianą młodzieży w Niemczech zaangażowała się na rzecz dostępności programów
wymiany dla dzieci i młodzieży niezależnie od płci, religii,
pochodzenia, zdolności fizycznych i umysłowych, statusu
społecznego czy ekonomicznego. Tak powstała inicjatywa
„Szkoła żyje wymianą” (Austausch macht Schule, AmS), która oprócz oferty szkoleniowej i doradczej angażuje się szczególnie w działania na poziomie administracyjno-politycznym,

tak aby na trwałe zakorzenić międzynarodową wymianę
młodzieży w niemieckim systemie edukacji.
Do działań podjętych w 2020 roku należał udział przed
stawicieli i przedstawicielek AmS w konsultacjach eksperckich
Komisji ds. Europejskich landtagu Bawarii 4 lutego. Dwa dni
później AmS zaprosiła posłów landtagu na Śniadanie Parlamentarne w Monachium. Osoby uczestniczące w obu tych
wydarzeniach pochyliły się nad pytaniem, jak do udziału
w wymianie zachęcić uczniów i uczennice ze zróżnicowanych
typów szkół, zwłaszcza innych niż gimnazja i licea. Ponadto
dyskutowano o sposobach wsparcia strukturalnego dla nauczycieli i nauczycielek zaangażowanych w wymianę oraz
o tym, jak dotrzeć z informacją o ofercie dotacyjnej i doradczej
do potencjalnie zainteresowanych.
16 listopada inicjatywa „Szkoła żyje wymianą” wspólnie ze stowarzyszeniem Youth for Understanding Komitee e.V. zaprosiły
decydentów politycznych ze szczebla federalnego i landowego
na zdalną konferencję „Serce, dłoń i głowa – międzynarodowe
porozumienie poprzez wymianę szkolną i pozaszkolną”. Na
konferencji przedstawiono wyniki badania PISA z 2018 roku,
dotyczącego kompetencji globalnych jako kompetencji kluczowych. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak można zmniejszyć
bariery w dostępie do edukacji globalnej i jak sprawić, żeby
programy wymiany międzykulturowej były częściej wykorzy
stywane jako narzędzie edukacyjne.
W 2020 roku kadra pedagogiczna szkół w Niemczech
zaangażowana w wymianę międzynarodową mogła także
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Auch für engagierte Fachkräfte an Schulen, die sich für internationalen Austausch einsetzen, gab es 2020 verschiedene
Beratungsangebote von „Austausch macht Schule“. Hierzu gehörte u. a. das Online-Seminar „Start in den internationalen
Schulaustausch“. Beim Innovationslabor „Internationalisierung
der Schulbildung“ wiederum, das auf zwei Jahre angelegt ist,
werden Schulen beraten, die über Internationalisierung ihr
Schulprofil stärken wollen. Mit dem Ansatz, durch konkrete
Maßnahmen Synergien und Potentiale für Schulentwicklung
durch Internationalisierung zu generieren, betritt „Austausch
macht Schule“ dabei bundesweit Neuland.
Um Synergien auch zwischen den Fach- und Förderstellen
besser zu nutzen und eigene Verbundprojekte zu entwickeln,
wurde im Herbst das Innovations-HUB ins Leben gerufen. In
einem ersten Brainstorming wurden Ideen für mehr Zugangsgerechtigkeit und stärkere Internationalisierung von Schulen
gesammelt, die in der Folge weiter ausgearbeitet werden. Auf
dem Jahrestreffen von „Austausch macht Schule“ am 27. Oktober wurde eine Geschäftsordnung verabschiedet und die
Funktion einer Sprecherin und eines Sprechers eingeführt.
Seit November sind dies Anna Wasielewski vom Arbeitskreis
gemeinnütziger Jugendaustausch (AJA) und Stephan Erb vom
DPJW.

„Austausch macht Schule“ in Polen
-----------------------------------------------------------------------------------Neben seinem Engagement für „Austausch macht Schule“ in
Deutschland setzt sich das DPJW mit der Initiative „Szkoła żyje
wymianą“ auch in Polen für internationale Schulaustausche
ein. Grundlage der Aktivitäten sind die Ergebnisse der Konferenz „Bildungsaspekte internationaler Austauschprojekte“,
die das DPJW im April 2019 gemeinsam mit der polnischen
Nationalagentur für ERASMUS+, der Stiftung zur Entwicklung
des Bildungssystems, veranstaltet hatte. Bei der Veranstaltung
hatten Fachkräfte aus dem Bildungsbereich Empfehlungen
erarbeitet, wie die Rolle von Schulaustauschen im polnischen
Bildungssystem gestärkt werden kann. Das DPJW arbeitet nun
daran, diese umfassenden und langfristig angelegten Em
pfehlungen umzusetzen. Dies geschieht in Kooperation mit
dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft sowie mit den
Schulaufsichtsbehörden in den jeweiligen Woiwodschaften,
den kommunalen Selbstverwaltungen, mit Schulen und Einrichtungen der Lehrerbildung sowie anderen Förderstellen für
Jugendaustausch.
Als erste praktische Hilfestellung hat das DPJW 2020 einen
Ratgeber für Vertreter/-innen der polnischen Kommunalverwaltung erarbeitet (mehr S. 48).
www.pnwm.org/szkola
www.austausch-macht-schule.org

skorzystać z oferty doradczej AmS, m.in. z seminarium online
„Międzynarodowa szkolna wymiana młodzieży – start!”. Z kolei szkoły chcące wzmocnić swój międzynarodowy profil przy
wsparciu ekspertów rozpoczęły udział w dwuletnim „Laboratorium innowacyjności” zainicjowanym przez AmS pod hasłem
„Umiędzynarodowienie edukacji szkolnej”.
Koncepcja inicjatywy „Szkołą żyje wymianą” polegająca
na uzyskaniu – za pomocą konkretnych działań – synergii i zwiększenia potencjału rozwoju szkół poprzez ich
umiędzynarodowienie jest założeniem innowacyjnym na skalę
Niemiec.
Aby jeszcze efektywniej rozwijać wspólne projekty, organizacje i instytucje zaangażowane w inicjatywę „Szkoła żyje
wymianą” uruchomiły jesienią 2020 roku platformę „HUB
innowacji“. Na spotkaniu zainicjowano burzę mózgów, podczas której zebrano pomysły na wprowadzenie bardziej sprawiedliwego dostępu do programów wymiany i większego
umiędzynarodowienia szkół. Idee te będą dalej rozwijane.
Z kolei na corocznym spotkaniu 27 października uchwalono
regulamin i wprowadzono funkcję rzeczników AmS, którą od
listopada pełnią dyrektor zarządzający PNWM Stephan Erb
oraz dyrektor zarządzająca Grupy Roboczej instytucji pożytku
publicznego na rzecz Wymiany Młodzieży (AJA – Arbeitskreis
gemeinnütziger Jugendaustausch) Anna Wasielewski.

„Szkoła żyje wymianą” w Polsce
-----------------------------------------------------------------------------------Oprócz inicjatywy „Szkoła żyje wymianą” w Niemczech
PNWM angażuje się pod tym samym hasłem na rzecz
międzynarodowej wymiany młodzieży także w Polsce.
Działania PNWM w dużej mierze opierają się na rezultatach konferencji „Edukacyjne aspekty projektów wymiany
międzynarodowej”, zorganizowanej w kwietniu 2019 roku
wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas
tego wydarzenia osoby związane ze środowiskiem oświaty
z całej Polski opracowały rekomendacje, w jaki sposób
można wzmocnić rolę międzynarodowych wymian szkolnych w polskim systemie edukacji. PNWM pracuje obecnie
nad wdrożeniem tych kompleksowych i długoterminowych
zaleceń we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, kuratoriami oświaty w poszczególnych województwach, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i różnymi instytucjami wspierającymi
wymianę młodzieży.
Jednym z pierwszych praktycznych instrumentów pomocy
w planowaniu i organizowaniu projektów wymiany jest opracowany przez PNWM w 2020 roku przewodnik dla samorządów
w Polsce (szczegóły na s. 49).
www.pnwm.org/szkola
www.austausch-macht-schule.org
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2020 war für alle Aktiven im deutsch-polnischen und trilateralen Jugendaustausch ein Ausnahmejahr. Oft mussten Organisationsteams Projekte absagen oder verschieben. Manche
konnten jedoch im Sommer unter speziellen Hygienevorschrif
ten stattfinden, andere wurden in den virtuellen Raum verlagert. Das DPJW stand in jedem Fall mit Beratung zur Seite, um
ein Maximum an Begegnung
möglich zu machen.

5. Förderung
und Statistiken

Jugendbegegnungen
----------------------------------------

2020 waren ursprünglich
1.788 Anträge auf Förderung
beim DPJW eingegangen.
Von den geplanten Begeg
nungen mussten 1.453 auf
grund der Corona-Pandemie abgesagt oder auf 2021 verschoben werden. Vier der eingereichten Anträge waren nicht
förderfähig. Bei 240 der abgesagten Projekte half das DPJW,
indem es Geld für kostenpflichtige Stornierungen zahlte. Insgesamt nahmen 10.124 junge Menschen 2020 an vom DPJW
geförderten Jugendbegegnungen teil. Sie trafen sich im Rahmen von 331 Projekten, von denen 37 online durchgeführt
wurden. Bei den meisten Begegnungen handelte es sich um
bilaterale, deutsch-polnische Projekte. 76 waren trilateral, wobei die Ukraine und Tschechien die beliebtesten Partnerländer waren. Die meisten Jugendbegegnungen (241) fanden
im Rahmen einer außerschulischen Begegnung statt, 90 im
Schulaustausch.

DPJW-Fortbildungen und Veranstaltungen
-----------------------------------------------------------------------------------Von den Eigenveranstaltungen des DPJW konnte 2020 nur eine
wie geplant stattfinden. Im Frühjahr 2020 begann das DPJW
damit, seine bisherigen Präsenzveranstaltungen als Online-
Formate auszuarbeiten und Materialien zur Unterstützung der
Träger bei der Durchführung von Online-Begegnungen zu ent
wickeln. Seit Juni 2020 gab es individuelle Online-Sprechstunden mit DPJW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sowie regelmäßige Online-Beratungscafés zur Förderung und zu anderen
Themen des deutsch-polnischen Jugendaustauschs. Darüber
hinaus bot das Jugendwerk zehn Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote als Online-Veranstaltungen an.
Das Online-Angebot des DPJW wurde sehr gut angenommen:
Insgesamt machten 1.101 Teilnehmende im Alter von 18 bis
über 60 Jahren hiervon Gebrauch. 789 Personen (71,66 %) kamen aus Polen, 281 (25,52 %) aus Deutschland und 31 (1,27 %)
aus einem Drittland. Der hohe Anteil an polnischen Teilnehmenden ergibt sich daraus, dass sich ein Projekt nur an pol
nische Studierende richtete: Im Rahmen des Programms
„Unter Anderen“ führten Trainer/-innen des DPJW an zwölf
polnischen Hochschulen insgesamt 36 Workshops zur interkulturellen Bildung durch. Der Anteil von Frauen an den DPJWVeranstaltungen war wie in den Vorjahren mit 80,20 % (883 Teilnehmerinnen) weit höher als der von Männern (19,80 % bzw.
218 Teilnehmer).

Rok 2020 był szczególny dla wszystkich zaangażowanych
w polsko-niemiecką i trójstronną wymianę młodzieży. Wielu
partnerów musiało odwołać lub przesunąć swoje projekty. Niektóre programy odbyły się latem z zachowaniem szczególnych
zasad sanitarnych, a inne zostały przeniesione do rzeczywistości wirtualnej. W każdym z tych przypadków PNWM służyła pomocą, tak aby udało się przeprowadzić jak najwięcej spotkań.
Spotkania młodzieży
-----------------------------------------------------------------------------------W 2020 roku do PNWM wpłynęło 1788 wniosków o dofinasowanie projektów. Spośród nich 1453 zostały odwołane lub przełożone na kolejny rok z powodu pandemii. Cztery wnioski nie
spełniały kryteriów wsparcia. W przypadku 240 odwołanych projektów PNWM dofinansowała koszty powstałe w wyniku bezzwrotnego anulowania rezerwacji. W 331 projektach zrealizowanych ostatecznie w 2020 roku, w tym 37 przeprowadzonych
online, wzięło udział 10 124 młodych ludzi. Większość stanowiły bilateralne spotkania polsko-niemieckie, a 76 miało charakter trójstronny, najczęściej z udziałem młodzieży z Ukrainy
i Czech. Wymianę organizowały głównie podmioty pozaszkolne
(241 projektów), zaś 90 spotkań przeprowadziły szkoły.
Projekty PNWM dla organizatorów i organizatorek wymiany
-----------------------------------------------------------------------------------Również spośród projektów własnych PNWM w 2020 roku tylko
jeden zrealizowany został w początkowo zaplanowanej formie.
Wiosną 2020 roku PNWM rozpoczęła pracę nad tworzeniem

koncepcji swoich dotychczasowych programów stacjonarnych
w formie wydarzeń online. Zajęła się również opracowywaniem materiałów wspierających organizatorów i organizatorki wymiany młodzieży w realizacji spotkań wirtualnych. Od
czerwca 2020 roku w ofercie znalazły się także indywidualne
zdalne konsultacje z zespołem PNWM oraz konsultacje
tematyczne poświęcone dotacjom i innym zagadnieniom
związanym ze spotkaniami
polsko-niemieckimi. Ponadto
PNWM zaprosiła osoby zaangażowane w wymianę do
udziału w dziesięciu różnych
spotkaniach online o charakterze sieciującym i szkoleniowym.

5. Dotacje
i statystyki

Wydarzenia online cieszyły się dużą popularnością. Uczestniczyło w nich 1101 osób w wieku od 18 do 60 lat. 789 osób
(71,66 %) pochodziło z Polski, 281 (25,52%) z Niemiec, a 31
(1,27%) z innych krajów. Większy udział uczestników i uczestniczek z Polski wynikał z tego, że jeden z projektów był skierowany wyłącznie do polskich studentów i studentek. Mowa
o programie „Między Innymi”, który obejmował łącznie 36
warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej na dwunastu
polskich uczelniach. Podobnie jak w minionych latach odsetek
kobiet biorących udział w programach specjalistycznych PNWM
był dużo wyższy niż mężczyzn: 883 uczestniczki (80,20%)
i 218 uczestników (19,80%).
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Deutsch-polnische
und trilaterale
Jugendaustauschprojekte

Projekty polsko-niemieckiej
i trójstronnej
wymiany młodzieży
37
projektów
online

37
OnlineProjekte

331

331

1.453
4

1453
4

294
Projekte
vor Ort

294
projekty
stacjonarne

durchgeführte Projekte
nicht-förderfähige Projekte
pandemiebedingt abgesagte Projekte

Art der Projekte
(gesamt 331)

przeprowadzone projekty
projekty niespełniające kryteriów wsparcia
projekty odwołane ze względu na pandemię

Charakterystyka projektów
(łącznie 331)
255
projektów
dwustronnych

255
bilaterale
Projekte

90

241

90

76
trilaterale
Projekte

241

76
projektów
trójstronnych

projekty pozaszkolne
projekty szkolne

außerschulische Projekte
Schulaustauschprojekte

Stand: 23.07.2021

Stan z 23 lipca 2020 roku
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Spiele
Deutsch-polnische Begehkarte
-----------------------------------------------------------------------------------Um Landeskunde kreativ zu vermitteln, gibt es ein neues Hilfs
mittel – die deutsch-polnische Begehkarte. Mit dieser
großformatigen (3,6 x 2,5 m),
robusten bunten Landkarte Deutschlands und Polens
können Jugendliche spielerisch beide Länder erkunden.
Als Hilfestellung sind in der zum Set gehörenden zweisprachigen Broschüre zwölf Beispiele für Methoden aufgeführt,
wie die BegehKarte eingesetzt werden kann. Geografische
Kenntnisse lassen sich beispielsweise bei „Reisen“ durch beide
Länder erlangen, während im „Labyrinth“ die Nachbarsprache
im Vordergrund steht. Die Teams können aber auch bei einem
sportlich-schnellen Länderquiz ihr Wissen über Land und Leute testen oder – mit viel Körpereinsatz – Regiotwister spielen,
wobei sie mit Händen und Füßen verschiedene Bundesländer und Woiwodschaften berühren. Alle Aufgaben vermitteln
Interessantes und Wissenswertes über beide Länder, liefern
Anlass für Gespräche, zum Nachdenken und zum gemeinsamen Arbeiten. Sie verbinden Bewegung, Sprache und sport
lichen Wettbewerb und helfen dabei, dass sich Jugendliche
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund leichter kennenlernen. Die Begehkarte ist ein gemeinsames Projekt von
Deutsch-Polnischem Jugendwerk, Deutschem Polen-Institut,

6. Publikationen
und Medien

dem PolenMobil und dem Goethe-Institut Warschau. Sie kann
über die Internetseite des DPJW bestellt werden.
www.dpjw.org/publikationen/begehkarte

Publikationen
Vielfalt – lass dich inspirieren!
-----------------------------------------------------------------------------------Für alle, die Ideen für eine Jugendbegegnung zu den Themen
Vielfalt, Achtung der Menschenrechte oder Toleranzförderung
suchen, hat das DPJW eine neue Publikation herausgegeben.
Unter dem Titel „Vielfalt – lass dich inspirieren“ werden die 17
Projekte der Endrunde um den 6. Deutsch-Polnischen Jugendpreis 2017 – 2019 vorgestellt. Alle spiegelten das Motto des
Wettbewerbs „Gemeinsam in Europa. Ein Ziel“ wieder. Vorurteile und Stereotypen, Kommunikation, Geschlechterbilder sowie Migration waren Themen, die bei den Projekten eine Rolle
spielten. Es gab eine internationale Band, die Auftritte an Schulen in Deutschland und Polen absolvierte, ein Kunstprojekt von
Kindern, die non-verbal kommunizieren, wie auch ein Projekt,
bei dem sechs Nationalitäten vertreten waren und das sich mit
Interkulturalität und interreligiösem Dialog auseinandersetzte.
Die Leser/-innen erhalten Zusammenfassungen der einzelnen
Projekte mit Links und QR-Codes zu ausführlichen Informationen. Hauptbestandteil der Publikation sind ausgewählte, von
den Finalisten angewendete Methoden. Sie bieten vielfältige Inspirationen und Ideen zur Programmgestaltung sowie

Gry

Publikacje

Polsko-niemiecka MapoGra
------------------------------------------------------------------------------------

Różnorodność – zainspiruj się!
------------------------------------------------------------------------------------

Polsko-niemiecka MapoGra to praktyczne narzędzie, które
w kreatywny sposób przekazuje wiedzę o Polsce i Niemczech.
Za pomocą uszytej z trwałego materiału, różnokolorowej
mapy obu krajów w dużym formacie młodzi ludzie poznają
w trakcie zabawy ich topografię i szczegóły krajoznawcze.
Załączona dwujęzyczna broszura zawiera opisy dwunastu
przykładowych metod pracy z wykorzystaniem MapoGry –
takich jak „Podróż”, która pomoże przyswoić wiedzę geograficzną, czy „Labirynt” wspierający naukę języka sąsiada.
Grający mogą również sprawdzić swoją wiedzę w quizie
wymagającym iście sportowego tempa lub zagrać
w „regionalnego twistera”, starając się umieścić stopę lub rękę
na wylosowanym landzie lub województwie. Wszystkie te
zadania dostarczają wielu ciekawych informacji i stanowią
przyczynek do rozmów, refleksji i nawiązania współpracy.
Łącząc w sobie elementy ruchowe, językowe i rywalizację sportową, MapoGra ułatwia poznanie się młodych ludzi o różnym
tle kulturowym. Polsko-niemiecka MapoGra powstała we
współpracy PNWM z Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt,
PolenMobil i Goethe-Institut w Warszawie. Można ją zamówić
na stronie internetowej PNWM.

Dla wszystkich osób, które szukają pomysłów na polsko-niemieckie spotkanie młodzieży
na temat różnorodności, praw
człowieka i tolerancji, PNWM
wydała nową publikację. Pod
hasłem “Różnorodność – zainspiruj się!” przedstawiono
w niej 17 finałowych projektów konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2017–
2019, które odzwierciedlają jego motto „Razem w Europie.
Jeden cel”. Uprzedzenia, stereotypy, komunikacja, obrazy płci
w społeczeństwie, a także migracje to tematy, którym poświęcone były projekty. Ich paleta sięgała od powstania międzynarodowego zespołu muzycznego koncertującego w szkołach
w Polsce i Niemczech przez działania artystyczne dzieci nieporozumiewających się werbalnie po spotkanie poświęcone
międzykulturowości i dialogowi międzyreligijnemu w grupie
osób z sześciu różnych krajów.

www.pnwm.org/publikacje/mapogra/

6. Publikacje
i media

W publikacji znajdują się opisy poszczególnych projektów
i zastosowanych metody pracy, uzupełnione linkami i kodami
QR odsyłającymi do szczegółowych informacji. Mogą one dostarczyć wielu inspiracji i pomysłów na temat różnorodności
zarówno początkującym, jak i zaawansowanym organizatorom
i organizatorkom polsko-niemieckich spotkań młodzieży.

Publikacje i media | 49

48 | Publikationen und Medien

Ansätze zur Planung einer gelungenen deutsch-polnischen
Jugendbegegnung zum Thema Vielfalt – für Einsteiger sowie
für fortgeschrittene Projektverantwortliche.
Die Publikation kann kostenfrei auf der Internetseite des DPJW
heruntergeladen werden.

Die Szenarien und Materialien können kostenfrei auf der Internetseite des DPJW heruntergeladen werden.
www.dpjw.org/publikationen/szenarien-fur-onlineaustauschprojekte/

www.dpjw.org/publikationen/vielfalt-lass-dich-inspirieren/
„35 Ideen zur Förderung von internationalem Schulaustausch“
-----------------------------------------------------------------------------------Szenarien für Online-Austausche
-----------------------------------------------------------------------------------Der virtuelle Raum bietet zahlreiche Möglichkeiten, Jugendbegegnungen trotz der Corona-Pandemie durchzuführen. Um
die Aktiven im Jugendaustausch hierbei zu unterstützen, hat
das DPJW verschiedene Szenarien und Materialien entworfen.
Sie helfen Schritt für Schritt dabei, Online-Begegnungen zu
planen und durchzuführen. Insgesamt gibt es fünf Module,
die bei verschiedenen Phasen eines Austauschs zum Einsatz
kommen können – beim ersten Kennenlernen genauso wie bei
informellen Abenden oder bei der Projektauswertung.
Die detailliert ausgearbeiteten Szenarien bieten zahlreiche
Tipps, darunter viele aktivierende Methoden, damit die Jugendlichen nicht bloß passiv vor ihrem Computer sitzen. Jede
Methode enthält Vorschläge zum Einsatz von digitalen Tools,
wobei Regieanweisungen dabei helfen, sich auf der jeweiligen
Plattform oder in der empfohlenen App zurechtzufinden. Die
weiterführenden Materialien enthalten zusätzliche Tipps, eine
Checkliste für die Vorbereitung von Online-Austauschprojekten sowie Literaturhinweise.

Als Hilfestellung für Vertreter/-innen polnischer Kommunalverwaltungen hat das DPJW im Rahmen der Initiative „Austausch
macht Schule“ in Polen (siehe S. 38/40) 2020 eine Hand
reichung mit 35 Tipps erstellt, wie Kommunen schulischen
Austausch unterstützen können. Anregungen gibt es dazu, wie
man über ein Projekt informieren und Networking betreiben
kann, zu rechtlichen Aspekten, Finanzierungsmöglichkeiten,
dem Darstellen der Ergebnisse nach Außen sowie dazu, wie
man dem Austausch sowie den Organisatorinnen und Organisatoren Wertschätzung entgegen bringt. Ergänzt werden
die Tipps durch zahlreiche Praxisbeispiele, die über Links im
Text leicht aufrufbar sind. Eine deutschsprachige Fassung der
Publikation ist geplant.
Die „35 Ideen zur Förderung von internationalem Schulaus
tausch“ (polnische Sprachfassung) können kostenfrei auf der
Internetseite des DPJW heruntergeladen werden.
www.pnwm.org/jst

Publikację można bezpłatnie pobrać na stronie internetowej
PNWM.

Scenariusze i materiały są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej PNWM.

www.pnwm.org/publikacje/roznorodnosc-zainspiruj-sie/

www.pnwm.org/publikacje/scenariusze-wymiany-online/

Scenariusze wymiany online
------------------------------------------------------------------------------------

„35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany
szkolne?” – poradnik dla samorządów
------------------------------------------------------------------------------------

Przestrzeń wirtualna oferuje niezliczone możliwości przeprowadzania polsko-niemieckich i trójstronnych projektów wymiany młodzieży – mimo pandemii koronawirusa. Dla osób zaangażowanych w wymianę PNWM przygotowała scenariusze
i materiały, które zapewniają pomoc w planowaniu i realizacji
spotkań online krok po kroku.
Do dyspozycji zainteresowanych PNWM oddała pięć modułów, które można wykorzystać na różnych etapach projektu
wymiany – w trakcie poznawania się, podczas nieformalnych
wieczorów czy przy ewaluacji projektu.
Szczegółowe scenariusze zawierają liczne wskazówki, w tym
metody aktywizujące młodych ludzi, tak aby nie musieli jedynie biernie siedzieć przed komputerem. Na każdą metodę
składają się propozycje przydatnych narzędzi cyfrowych oraz
porady, jak poruszać się po odpowiedniej platformie lub aplikacji. Do dodatkowych materiałów należą między innymi lista
kontrolna i praktyczne wskazówki dotyczące przygotowań do
wymiany online, a także wykaz przydatnej literatury.

W ramach inicjatywy „Szkoła żyje wymianą” w Polsce (patrz
s. 41) PNWM stworzyła dla pracowników i pracownic jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poradnik, jak wspierać szkolną wymianę młodzieży. Zawiera on 35 pomysłów
z zakresów takich jak: informowanie, sieciowanie, sprawy
formalnoprawne, finansowanie, promocja i uhonorowanie
organizatorów projektów. Wskazówki te zostały uzupełnione
o różne praktyczne inspiracje i przykłady udanych działań, łatwo dostępne przez bezpośrednie linki. Planowana jest niemieckojęzyczna wersja publikacji.
Poradnik „35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany szkolne?” można bezpłatnie pobrać ze strony PNWM.
www.pnwm.org/jst
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Internet
Relaunch der DPJW-Internetseite
-----------------------------------------------------------------------------------Im Frühjahr 2020 wurde die neue Internetseite des DPJW frei
geschaltet, nachdem die bisherigen Inhalte grundlegend über
arbeitet worden waren. Dank einer geänderten grafischen Gestaltung werden Informationen nun übersichtlicher und visuell
ansprechender dargestellt. Große Bannerbilder sorgen dafür,
dass besonders wichtige Themen leicht zu finden sind. Die
Navigation wurde überarbeitet, wobei die nutzerfreundliche
Struktur der Seite dafür sorgt, dass sich Besucher/-innen leicht
zurecht finden und mit wenigen Klicks zum Ziel gelangen.
Hinzugekommen sind zudem neue Rubriken wie der „Marktplatz“. Hier finden sich unter anderem die Partner- und die Trai
ner/-innenbörse, Anregungen für Projekte sowie Hinweise zu
weiteren Fördermöglichkeiten. Auch die Texte selber werden
samt weiterführender Links nun übersichtlicher dargestellt als
bisher. Kurzfilme oder animierte Videos können direkt in einen
Artikel eingebettet werden. Schließlich bietet die neue Seite
auch die Möglichkeit, über einen Spendenbutton die Arbeit
des DPJW zu unterstützen.

Portal „Berufliche Perspektiven“
-----------------------------------------------------------------------------------Das DPJW engagiert sich dafür, die Themen berufliche Bildung
und Berufsorientierung verstärkt in den deutsch-polnischen
Jugendaustausch einzubeziehen. Hierfür spricht es unter anderem gezielt Förder-, Haupt-, Real- und Berufsschulen an. Jungen Menschen, die sonst nur selten an einem internationalen
Projekt teilnehmen können, ermöglicht es das DPJW so, über
Jugendbegegnungen und berufliche Praktika im Nachbarland
Austauscherfahrung zu gewinnen und ihre schulische und individuelle Berufsvorbereitung zu ergänzen.
Um Interessierte zu unterstützen, die sich auf eine deutschpolnische Jugendbegegnung zur beruflichen Bildung vorbereiten, sie planen oder durchführen, hat das DPJW Mitte 2020
das deutsch- und polnischsprachige Portal „Berufliche Perspektiven“ freigeschaltet. Es beinhaltet eine umfangreiche Datenbank berufsbezogener Partnerschaften und Projekte, von
denen sich Nutzer/-innen inspirieren lassen können und die
hilfreiche Tipps bereithalten. Auch finden sich auf dem Portal
viele Informationen zu den Bildungssystemen, zu Ausbildungs
wegen und Berufsbildern in beiden Ländern sowie hilfreicher
Fachwortschatz. Nicht zuletzt gibt es eine Online-Praktikumsbörse, auf der Schüler/-innen einen Praktikumsplatz suchen
bzw. Arbeitgeber einen solchen inserieren können.

www.dpjw.org bzw. www.pnwm.org

Internet
Nowa strona internetowa PNWM
-----------------------------------------------------------------------------------Wiosną 2020 roku uruchomiona została gruntownie odświeżona strona internetowa PNWM. Dzięki zmienionej szacie
graficznej prezentowane tam informacje są bardziej czytelne
i atrakcyjne wizualnie. Duże zdjęcia, tzw. banery, pozwalają
skierować uwagę na ważne tematy. Nawigacja i struktura strony zostały opracowane na nowo, dzięki czemu odwiedzający
poruszają się po niej intuicyjnie i za pomocą zaledwie kilku
kliknięć znajdują interesujące ich treści.
W głównym menu powstały nowe działy i tematy, jak np.
„Rynek”, gdzie znajdują się między innymi giełdy partnerów
i trenerów, podpowiedzi pomysłów na projekty i wskazówki
dotyczące pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
Artykuły wraz z przekierowaniami do innych stron są obecnie
ułożone bardziej przejrzyście niż wcześniej. PNWM może teraz
również umieszczać i odtwarzać krótkie filmy lub animacje
bezpośrednio na stronie. Nowa strona oferuje także możliwość
wsparcia działalności PNWM poprzez funkcję bezpośredniego
przekazania darowizny.

Portal “Perspektywy zawodowe”
-----------------------------------------------------------------------------------Jednym z priorytetów PNWM jest włączanie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Swoje działania organizacja kieruje przede
wszystkim do uczniów i uczennic ze szkół zawodowych i szkół
typu Förderschule, Hauptschule i Realschule, którzy stosunkowo
rzadko mają możliwość uczestniczenia w projektach wymiany.
Poprzez dofinansowywanie spotkań młodzieży lub indywidualnych praktyk za granicą PNWM umożliwia zdobywanie
międzynarodowych doświadczeń i dodatkowe przygotowanie
do zawodu.
Aby ułatwić osobom zainteresowanym planowanie i przeprowadzanie praktyk zagranicznych i polsko-niemieckich spotkań
poświęconych nauce zawodu, PNWM uruchomiła w połowie 2020 roku dwujęzyczny portal „Perspektywy zawodowe”.
Źródłem inspiracji i praktycznych wskazówek może stać się
umieszczona tam bogata baza projektów. Portal zawiera ponadto informacje o systemach kształcenia w Polsce i Niemczech, opisy kilkuset klasyfikowanych w obu krajach zawodów,
a także słownictwo przydatne w kilkunastu różnych branżach.
Ważnym elementem platformy jest też internetowa giełda
praktyk, gdzie uczniowie mogą poszukać wymarzonego miejsca do nauki zawodu, a pracodawcy je zaoferować.

www.pnwm.org, www.dpjw.org
www.beruflicheperspektiven.dpjw.org

www.perspektywyzawodowe.pnwm.org
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„Bei dem Projekt haben die Teilnehmenden viel gelernt,
was die Arbeit in einer Gruppe angeht – über die eigene
Projektarbeit sprechen, argumentieren, andere von seinen
Entwürfen oder seiner Meinung überzeugen. Auch ihr
Zeitmanagement hat sich verbessert.“

„Projekt nauczył uczestników dużo, jeśli chodzi o model pracy
w grupie – rozmowy na temat swojej pracy projektowej,
argumentowanie, przekonywanie innych do swoich projektów
czy opinii. Zaszła także pozytywna zmiana w ich planowaniu
pracy w czasie”.

Irina Matei, Magdalena Wypusz, Projekt „Mood for wood – design workshop”

Magdalena Wypusz, Irina Matei, projekt „Mood for wood – design workshop”

Filme
Erklärvideos
-----------------------------------------------------------------------------------Sich mit einem neuen Internetportal oder Thema vertraut zu
machen, ist nicht immer einfach und erfordert häufig Zeit.
Manches Angebot können Interessierte leichter nutzen, wenn
ihnen jemand zuvor kurz erklärt, worin die Grundidee besteht
oder wie etwas aufgebaut ist. Aus diesem Grund hat das DPJW
2020 verschiedene animierte Erklärvideos produziert. Das Online-Portal zur Antragsstellung OASE in drei Minuten verstehen? Das geht jetzt. Ohne viel Aufwand die Möglichkeiten der
Portale TRIYOU und „Berufliche Perspektiven“ kennenlernen?
Auch das. Online einen Projektpartner suchen auf der DPJWPartnerbörse? Schnell eine Vorstellung davon bekommen, wie
man Drittmittel einwirbt? Bei all dem helfen die neuen Videos,
die prägnant und visuell ansprechend über die Angebote des
DPJW informieren. Alle Filme gibt es in einer deutschen und
einer polnischen Sprachfassung, den Erklärfilm zum Portal für
trilateralen Jugendaustausch „TRIYOU“ zudem in einer ukrainischen Version.
Die Erkärvideos sind auf dem YouTube-Kanal des DPJW zu finden.

„Die positiven Effekte von Jugendbegegnungen“
-----------------------------------------------------------------------------------Ein deutsch-polnischer Jugendaustausch ist viel mehr als nur
eine Begegnung mit einer Gruppe Gleichaltriger aus einem anderen Land. Er verändert Sichtweisen. Er bewegt dazu, Neues
kennenzulernen, sprachliche Grenzen zu überwinden. Und er
bringt Erfahrungen, von denen die Teilnehmenden noch lange
nach der eigentlichen Jugendbegegnung zehren.
Was ein Jugendaustausch für das eigene Leben und die persönliche Entwicklung konkret bewirken kann, zeigt ein neuer Film
des DPJW. Ehemalige Teilnehmende aus Deutschland und Polen – junge Erwachsene wie auch ältere – berichten von ihren
Erfahrungen und zeigen, was sie durch den Austausch gelernt
haben: Soft skills wie Toleranz, Empathie und Selbstvertrauen,
aber auch Hard skills wie Sprachkenntnisse oder praktische
Erfahrungen mit Methoden, Medien und Kommunikations
mitteln. Manchmal finden sich auch erste berufliche Kompetenzen oder Erfahrungen auf künstlerischem Gebiet nach
einem Austausch auf der Haben-Seite der Teilnehmenden.
Der zweisprachige Film kann zur Werbung für Jugendaus
tausch eingesetzt werden, beispielsweise an Schulen oder anderen Einrichtungen. Er ist auf dem YouTube-Kanal des DPJW
zu finden.

Filmy
Filmy instruktażowe
-----------------------------------------------------------------------------------Wgłębienie się w tajniki nowo poznanego portalu internetowego czy złożonego zagadnienia nie zawsze jest szybkie
i proste. Łatwiej jest skorzystać z danego narzędzia czy oferty, gdy ktoś wcześniej objaśni, na czym polegają i jak się
w nich odnaleźć. Z tego powodu PNWM wyprodukowała
w 2020 roku kilka krótkich filmów instruktażowych. Czy uda
się w trzy minuty poznać portal OASE służący do składania
wniosków w PNWM? Oczywiście. A bez większego wysiłku zapoznać z możliwościami portali TRIYOU i „Perspektywy zawodowe”? To też realne. Także wiedza o tym, jak szukać instytucji
lub organizacji partnerskiej do projektu na giełdzie PNWM online lub jak pozyskać dodatkowe finansowanie na swój projekt,
jest teraz na wyciągnięcie ręki. W zdobyciu wszystkich tych informacji pomagają nowe filmy PNWM, które w zwięzły i atrakcyjny wizualnie sposób przedstawiają narzędzia, portale i inne
materiały informacyjne PNWM. Wszystkie filmiki są dostępne
w polskiej i niemieckiej wersji językowej, a jeden z nich, objaśniający działanie platformy służącej trójstronnej wymianie
młodzieży „TRIYOU”, jest również dostępny w wersji ukraińskiej.

Film “Spotkania młodzieży – dlaczego warto?”
-----------------------------------------------------------------------------------Polsko-niemiecka wymiana młodzieży to o wiele więcej niż
spotkanie z grupą rówieśników i rówieśniczek z innego kraju.
Udział w projektach wymiany zmienia perspektywę, inspiruje
do poznawania nowych osób i zjawisk i pokonywania barier
językowych. Dostarcza doświadczeń, z których młodzi ludzie
mogą czerpać jeszcze długo po spotkaniu.
Nowy film PNWM pokazuje, co tak naprawdę udział w wymianie może wnieść do życia i rozwoju osobistego uczestników
i uczestniczek. Młodzi dorośli z Polski i Niemiec uczestniczący
w projektach przed laty, ale też osoby dojrzałe, opowiadają
o swoich doświadczeniach i pokazują, czego nauczyły się podczas wymiany. Są to umiejętności o charakterze osobistym i interpersonalnym, takie jak tolerancja, empatia i wiara w siebie,
ale też kompetencje twarde, jak znajomość języków obcych
i doświadczenie pracy różnymi metodami, za pomocą różnych mediów i środków komunikacji. Czasami tym, co wynieśli
z wymiany, były także pierwsze kompetencje zawodowe czy
doświadczenie na polu artystycznym.
Dwujęzyczny film można wykorzystać do promowania międzynarodowej wymiany młodzieży w szkołach lub innych placówkach. Jest dostępny na kanale PNWM na YouTube:

Filmy instruktażowe są dostępne na kanale PNWM na YouTube:
www.youtube.com/DPJWPNWM

www.youtube.com/DPJWPNWM

www.youtube.com/DPJWPNWM
www.youtube.com/DPJWPNWM
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Im Jahr 2020 verfügte das DPJW (nach Umrechnung) über
insgesamt 11.478.280 Euro aus Regierungsbeiträgen. Davon
trug die Bundesrepublik Deutschland 7.000.000 Euro und die
Republik Polen 19.000.000 Złoty, was einem Gegenwert von
4.478.280 Euro entsprach. Darüber hinaus standen dem DPJW
Drittmittel und Spenden in
Höhe von 484.581 Euro zur
Verfügung.

7. Finanzen

Mittelverwendung
--------------------------------------Von den insgesamt erhaltenen Mitteln konnten 50,21% aufgrund der Corona-Pandemie
nicht wie geplant eingesetzt werden. 28,12% wurden für die
Förderung von deutsch-polnischen bzw. trilateralen Begeg
nungen aufgewendet. 2,83% flossen in Fortbildungen, Seminare und Publikationen, die das DPJW für Interessierte und
Engagierte im Jugendaustausch anbietet. Der Verwaltungskos
tenanteil belief sich auf 18,84%.
Nach Beschluss des Deutsch-Polnischen Jugendrats aus dem
Februar 2021 wurden nicht eingesetzte Mittel aus den Regierungsbeiträgen in Höhe von 5.895 Millionen Euro (nach
Umrechnung) zurückerstattet. Dies erfolgte proportional zu
den zuvor geleisteten Regierungsbeiträgen.

Drittmittel und Spenden
-----------------------------------------------------------------------------------2020 standen dem DPJW Drittmittel und Spenden von verschiedenen Institutionen in Höhe von 484.581 Euro zur Verfügung:
Auswärtiges Amt: 330.000 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: 57.581
Euro für das Programm „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt
beruflich!“. 12.000 Euro für die Erstellung einer digitalen Praktikumsbörse auf dem Portal „Berufliche Perspektiven“ (siehe
S. 50)
F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Intoleranz: 20.000 Euro für die Kampagne #StolenMemory (siehe S. 34)
Sanddorf-Stiftung: 15.000 Euro für den DPJW-Themenschwerpunkt 2021–23. „Bei mir und bei dir. Jugendaustausch
lokal“ (siehe S. 32)
Bernhard Waldinger Stiftung: 50.000 Euro für die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher durch deutschpolnische Jugendarbeit

W 2020 roku PNWM dysponowała budżetem o łącznej wysokości 11 478 280 euro (po przeliczeniu). Kwota ta składała się
z wkładu rządu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19 000 000
złotych, co odpowiada kwocie 4 478 280 euro, oraz wkładu rządu Republiki Federalnej Niemiec w wysokości 7 000 000 euro.
Ponadto PNWM pozyskała dodatkowe środki finansowe oraz
darowizny w kwocie 484 581 euro.
Wykorzystanie budżetu PNWM
-----------------------------------------------------------------------------------Ze względu na pandemię koronawirusa na zaplanowane działania nie udało się wykorzystać 50,21% otrzymanych środków.
28,12% budżetu PNWM przeznaczyła na dotacje do polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży. Wydatki na
szkolenia, seminaria i publikacje oferowane osobom i podmiotom działającym w obszarze wymiany młodzieży wyniosły
2,83% budżetu. Na koszty administracyjne w 2020 roku wydano 18,84% środków budżetowych.
Uchwałą Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z lutego 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków
pochodzących z wkładów obu rządów w wysokości 5 895 000
euro. Zwrot nastąpił proporcjonalnie do wysokości wpłaconych składek rządowych.

Środki zewnętrzne i darowizny
-----------------------------------------------------------------------------------W 2020 roku PNWM pozyskała od poniższych instytucji i fundacji dodatkowe środki w wysokości 484 581 euro i przeznaczyła je na realizację następujących projektów i programów:
Federalne Ministerstwo
Spraw Zagranicznych:
330 000 euro na dofinansowanie trójstronnych projektów wymiany młodzieży
w ramach programu „Zacieś
nianie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego
i Rosji”.

7. Finanse

Fundacja Nowe Landy przy Fundacji Otto Brennera: 57 581
euro na dofinansowanie programu „Razem osiągniemy więcej.
Teraz zawodowo!”. 12 000 euro na stworzenie cyfrowej giełdy
praktyk na portalu„Perspektywy zawodowe” (szczegóły na s. 51).
Fundacja F. C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi
i Nietolerancji: 20 000 euro na dofinansowanie kampanii
#StolenMemory (szczegóły na s. 35).
Fundacja Sanddorf: 15 000 euro na dofinansowanie tematu
przewodniego PNWM 2021 – 2023 „U mnie i u ciebie. Wymiana
młodzieży lokalnie” (szczegóły na s. 33).
Fundacja Bernharda Waldingera: 50 000 euro na dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem w polsko-niemieckich projektach wymiany.
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Deutsch-Polnischer Jugendrat
Der Deutsch-Polnische Jugendrat ist das oberste Organ des
Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Vorsitzende waren auf
deutscher Seite die Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend Franziska
Giffey sowie auf polnischer
Seite der Minister für Bildung
und Forschung Dr. hab. Przemysław Czarnek (seit Oktober
2020) bzw. der Minister für
Nationale Bildung Dariusz
Piontkowski (bis Oktober 2020).

8. Gremien

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.
Vorsitzende:
-----------------------------------------------------------------------------------Bundesministerin Franziska Giffey
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
BMFSFJ)
Minister Dr. hab. Przemysław Czarnek
(Ministerium für Nationale Bildung, MEN),
bis Oktober 2020 Minister Dariusz Piontkowski

Stellvertretende Vorsitzende:
-----------------------------------------------------------------------------------Staatssekretärin Juliane Seifert
(BMFSFJ)
Staatssekretär Dariusz Piontkowski
(MEN, seit Oktober 2020)
Unterstaatssekretär Maciej Kopeć
(MEN, bis Oktober 2020)
Mitglieder der deutschen Seite:
-----------------------------------------------------------------------------------Dr. Julia Schmidt (Bundeskanzleramt)
Sylvia Groneick (Auswärtiges Amt)
Staatssekretär Andreas Bothe
(Jugend- und Familienministerkonferenz)
Staatssekretärin Ines Jesse
(Kultusministerkonferenz)
Rainer Stratmann
(Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände)
Tim Scholz
(Deutscher Bundesjugendring)
Christin Wunderlich
(Deutsche Sportjugend)
Birgit Weidemann
(Bundesausschuss Politische Bildung)
Karolin Minkner
(Evangelische Kirche in Deutschland)
Prälat Dr. Karl Jüsten
(Kommissariat der deutschen Bischöfe)
Karola Becker (Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit)

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM. Jej przewodniczącymi w 2020 roku byli
polski minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek (od
października), a wcześniej minister Dariusz Piontkowski (do
października), oraz niemiecka minister ds. rodziny, seniorów,
kobiet i młodzieży Franziska Giffey.
Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć
miejsc z Polski i Niemiec w Radzie PNWM zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc
przeznaczonych jest dla przedstawicieli organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą i/lub współpracą międzynarodową.
Członkowie gremium powoływani są na trzy lata.
Przewodniczący Rady:
-----------------------------------------------------------------------------------Minister dr hab. Przemysław Czarnek (Ministerstwo Edukacji
Narodowej, MEN), do października 2020 roku minister
Dariusz Piontkowski
Minister Franziska Giffey
(Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży, BMFSFJ)

Zastępcy współprzewodniczących Rady:
-----------------------------------------------------------------------------------Sekretarz Stanu Dariusz Piontkowski
(MEN; od października 2020 roku),
Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć
(MEN; do października 2020 roku),
Sekretarz Stanu
Juliane Seifert (BMFSFJ)
Członkowie po stronie
polskiej:
---------------------------------------

8. Gremia

Magdalena Turowska
(MEN)
Marek Sorgowicki
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Wojciech Kaczmarczyk
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Bogusława Chwastowska
(Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
Tomasz Rabiej
(Ministerstwo Finansów)
Jacek Gazda
(Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania)
Michał Moskal
(Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość)
dr Paweł Poszytek
(Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
Ewa Roszyk
(Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”)
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Mitglieder der polnischen Seite:
-----------------------------------------------------------------------------------Magdalena Turowska
(MEN)
Marek Sorgowicki
(Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten)
Wojciech Kaczmarczyk
(Kanzlei des Ministerpräsidenten)
Bogusława Chwastowska
(Kanzlei des Präsidenten der Republik Polen)
Tomasz Rabiej
(Ministerium für Finanzen)
Jacek Gazda
(Verein der Christlichen Bildungswerke)
Michał Moskal
(Jugendforum Recht und Gerechtigkeit)
Dr. Paweł Poszytek
(Stiftung zur Entwicklung des Bildungssystems)
Ewa Roszyk
(Landesabteilung für Bildung und Erziehung
des Gewerkschaftsbundes „Solidarność“)
Martin Wycisk
(West-Institut)
Przemysław Barański
(Republikanische Stiftung)

29. Sitzung des Deutsch-Polnischen Jugendrats
27. – 28.2.2020, Warschau
Die Sitzung wurde von Staatssekretärin Juliane Seifert aus dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und vom Unterstaatssekretär im Ministerium für Nationale Bildung Maciej Kopeć geleitet.
Beschlüsse:
Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2018
Annahme des Geschäftsberichts für das Jahr 2019
Bestätigung des Haushalts und des Jahresplans für 2020
sowie des Themas des Deutsch-Polnischen Jugendpreises
„Bei mir und bei dir. Jugendaustausch lokal.“

Arbeitsgruppe Förderrichtlinien des DPJW
Die AG Richtlinien verfolgt das Ziel, die Aktualität der in den
Förderrichtlinien des DPJW enthaltenen Regelungen sicherzustellen. 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

Martin Wycisk
(Instytut Zachodni)
Przemysław Barański
(Fundacja Republikańska)
Członkowie po stronie niemieckiej:
-----------------------------------------------------------------------------------dr Julia Schmidt
(Federalny Urząd Kanclerski)
Sylvia Groneick
(Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Sekretarz Stanu Andreas Bothe
(Konferencja Ministrów ds. Młodzieży i Rodziny)
Sekretarz Stanu Ines Jesse
(Konferencja Ministrów Oświaty)
Rainer Stratmann
(Federalne Zrzeszenie Związków Gminnych)
Tim Scholz
(Niemiecka Federalna Rada Młodzieży)
Christin Wunderlich
(Deutsche Sportjugend)
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)

XXIX Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, 27–28.02.2020, Warszawa
Obradom przewodniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej Maciej Kopeć i sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
Juliane Seifert.
Postanowienia:
udzielenie Zarządowi PNWM absolutorium za rok 2018
przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2019
uchwalenie budżetu i planu rocznego PNWM na rok 2020
oraz tematu konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę
Młodzieży „U mnie i u ciebie. 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
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(Mitglied des Deutsch-Polnischen Jugendrats), Lothar Harles
(Sitzungsleitung), 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
19.–20.11.2020, online
Themen:
Antragslage 2020
Verwaltungskostenzuschuss für Zentralstellen des DPJW
Änderung der Festbeträge bei der Förderung von Praktika
und Hospitationen

nr 2 im. Mikołaja Reja, Kraśnik), Jacek Gazda (członek Rady
PNWM), Lothar Harles (moderator grupy), 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
19–20.11.2020, online
Tematy:
stan wniosków złożonych do PNWM w 2020 roku
dofinansowanie do kosztów administracyjnych dla
jednostek centralnych PNWM
zmiana wysokości stawek ryczałtowych w dotacjach
do praktyk zawodowych i hospitacji
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Geschäftsführung / Zarząd :
Ewa Nocoń
Geschäftsführerin / Dyrektor zarządzająca
Stephan Erb
Dyrektor zarządzający / Geschäftsführer
Büro in Potsdam / Biuro w Poczdamie
Anna Plewa
Assistenz der Geschäftsführung / Asystentka zarządu
Förderreferat außerschulischer Jugendaustausch /
Referat wspierania wymiany pozaszkolnej:
---------------------------------------------------------------------Thomas Hetzer
Referatsleiter / Kierownik referatu
Szymon Kopiecki
(bis Juli 2020 / do lipca 2020 roku)
Anna Graczyk
(seit November 2020 / od listopada 2020 roku)
Dorota Bastos
Małgorzata Schmidt
Izabela Stapf
Aneta Koppernock
Anna Łysiak
Julia Stelniec
Referat Koordination / Referat Koordynacja:
---------------------------------------------------------------------Magdalena Zatylna
Referatsleiterin / Kierowniczka referatu
Karin Schlecht
Michael Teffel
Public Relations:
---------------------------------------------------------------------Anke Papenbrock
Jessica Rode
Anja Schmidt
Verwaltung / Administracja:
---------------------------------------------------------------------Rita Wolf
Leiterin der Verwaltung / Kierowniczka administracji
Ute Abied
(bis Februar 2020 / do lutego 2020 roku)
Dorota Frassek
(seit März 2020 / od marca 2020 roku)
Jessica Rode
(seit März 2020 / od marca 2020 roku)
Adam Frassek
Andreas Scheil

Freiwillige / Wolontariusze:
---------------------------------------------------------------------Ilse Kuschel
Marcin Wierzbowski
(bis August 2020 /do sierpnia 2020 roku)
Adrianna Wojtkowiak
Ida Buchner
(seit September 2020 / od września 2020 roku)
Büro in Warschau / Biuro w Warszawie
Mathias Hankel
Assistenz Geschäftsführung / Asystent zarządu
Förderreferat für Schulaustausch /
Referat wspierania wymiany szkolnej:
---------------------------------------------------------------------Jarosław Brodowski
Referatsleiter / Kierownik referatu
Saskia Herklotz
(bis September 2020 / do września 2020 roku)
Piotr Kwiatkowski
Dominika Gaik
Dominik Mosiczuk
(bis April 2020 / do kwietnia 2020 roku)
Aleksandra Motyka
(seit April 2020 / od kwietnia 2020 roku)
Elisabeth Ritter
Referat Koordination / Referat Koordynacja:
---------------------------------------------------------------------Maria Albers
Referatsleiterin / Kierowniczka referatu
Anna Lechowicz
Public Relations:
---------------------------------------------------------------------Aleksandra Milewska-Czachur
Patrycja Pietrzak-Walas
Verwaltung / Administracja:
---------------------------------------------------------------------Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch
Katarzyna Rożnowska
Krzysztof Oblamski
Freiwillige / Wolontariusze:
---------------------------------------------------------------------Łukasz Warzitz
(bis August 2020 / do sierpnia 2020 roku)
Isabell Edling
(seit September 2020 / od września 2020 roku)
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Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
Tel.: +49 331 28479-0
Fax: +49 331 297527
buero@dpjw.org, www.dpjw.org
Biuro w Polsce / Büro in Polen
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
faks: +48 22 6170448
biuro@pnwm.org, www.pnwm.org
Besuchen Sie uns auf: / Odwiedź nas na:  
www.facebook.com/DPJWPNWM
www.youtube.com/DPJWPNWM
www.twitter.com/pnwm_dpjw
www.twitter.com/dpjw_pnwm

