Uczniowie z Małopolski mają szansę na trzymiesięczny pobyt w Niemczech!
Polscy uczniowie, którzy znają język niemiecki mają szansę na wyjazd do Niemiec
i udział w lekcjach w niemieckiej szkole! To na pewno bardzo dobra okazja do doskonalenia
umiejętności językowych. Umożliwia to nowy pilotażowy projekt „Szkoła po niemiecku”,
Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży. Uczniowie będą mogli wyjechać juz wiosną 2011
roku, ale zgłoszenia przyjmowane są do końca tego roku!
Wymiana indywidualna opiera się na zasadzie wzajemności. Polski uczeń gości u siebie
ucznia z Niemiec przez co najmniej trzy miesiące, a w zamian wyjeżdża do niego, mieszka u
jego rodziny i wspólnie z nim uczęszcza do szkoły. Tak pomyślana koncepcja nie tylko daje
wiedzę i możliwość lepszego poznania się między sąsiadami, ale uczy otwartości i daje szansę
zaznajomienia się z systemem edukacji w drugim kraju. W czasie, kiedy nasze rynki pracy
stają się wzajemnie dostępne, taka wiedza może procentować w przyszłości – mówi Paweł
Moras z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Możliwości uzyskania wsparcia oraz zasady dofinansowania projektu:
• PNWM przyznaje uczestnikom wymiany indywidualnej kieszonkowe w wysokości 400
zł miesięcznie oraz dofinansowanie kosztów podróży.
• Zgłaszać mogą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z podstawową znajomością
języka niemieckiego oraz uczniowie, którzy chcieliby sie tego języka nauczyć.
• Konieczne jest pozwolenie szkoły na udział w wymianie.
• Każdy uczestnik raz pełni rolę gościa, a raz jest gospodarzem wymiany.
• Termin nadsyłania wniosków o dofinansowanie udziału w wymianie indywidualnej
w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 upływa 31 grudnia 2010.
Projekt ten kierowany jest przede wszystkim do partnerskich szkół z Niemiec i Polski. Młodzi
uczniowie, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia i kontakty z sąsiednim krajem,
mają możliwość jeszcze lepiej poznać życie codzienne i szkolne swoich niemieckich
przyjaciół. Dzięki współpracy ze szkołami partnerskimi, zarówno przyjmującymi jak
i delegującymi uczniów, Współpraca gwarantuje pełną opiekę podczas wymiany młodzieży.
Szkoły partnerskie wraz z PNWM powinny wcześniej przygotować uczniów do wyjazdu do
Niemiec, a także towarzyszyć zachodnim gościom podczas ich pobytu w Polsce.
Projekt kierowany jest do uczniów wszystkich województw polskich i Niemiec.
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