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Na start!

Niniejszą publikację przygotowaliśmy z myślą o osobach, które stawiają pierwsze kroki 

w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, a także o tych, które mają już spory bagaż 

międzynarodowych doświadczeń. Pakiet startowy PNWM zawiera najważniejsze 

informacje, praktyczne wskazówki i sprawdzone metody pracy z uczestnikami 

międzynarodowych projektów. Krok po kroku wprowadza we wszystkie etapy wymiany 

młodzieży, porządkuje wiedzę na jej temat, inspiruje i zachęca do organizacji 

międzynarodowych spotkań młodzieży.

W pakiecie omówiono kwestie przygotowania, realizacji, ewaluacji, promocji i finansowania 

projektu polsko-niemieckiego: od czego zacząć, co jest ważne, o czym trzeba pamiętać, 

jak radzić sobie z niespodziewanymi sytuacjami podczas spotkania, czym zaskoczyć 

uczestników i sprawić, żeby projekt był atrakcyjny i angażował młodzież do działania.  

Jakie informacje przekazać rodzicom, jak zapewnić wystarczające do realizacji projektu 

środki finansowe. Pytań jest wiele, podobnie jak publikacji i materiałów, w których można 

znaleźć odpowiedzi na te pytania. Pakiet startowy PNWM z pewnością ułatwi rozpoczęcie 

przygody z wymianą młodzieży. Jest praktycznym drogowskazem w gąszczu publikacji na 

ten temat. Korzystając z niego, nawet początkujący organizator będzie w stanie przygotować 

ciekawy projekt i – mamy nadzieję – nabrać ochoty na więcej! Obiecujemy, że również 

doświadczeni animatorzy wymiany polsko-niemieckiej znajdą tu nowe wątki i inspiracje.

Pakiet startowy PNWM podzieliliśmy na pięć zeszytów: pierwszy dotyczy kwestii 

organizacyjnych i formalnych, drugi – przygotowania młodzieży do spotkania z grupą z kraju 

partnerskiego, trzeci zeszyt zawiera informacje na temat samego spotkania młodzieży, 

czwarty informuje o tym, dlaczego (i jak!) warto zorganizować spotkanie podsumowujące, 

piąty zaś przybliża wykorzystanie mediów społecznościowych i narzędzi mobilnych w pracy 

z grupą polsko-niemiecką. Pakiet można przeczytać od deski do deski albo – w zależności 

od etapu spotkania i potrzeb jako organizatora – korzystać z materiałów wybiórczo, 

zagłębiając się w treści wybranego zeszytu, kopiując wybrane arkusze robocze dla młodzieży 

lub informacje dla rodziców.

Życzymy wszystkim organizatorom międzynarodowych spotkań ciekawej lektury, udanych 

projektów i inspirujących doświadczeń w pracy z młodzieżą z Polski i Niemiec!

Zespół Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
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Dowiedz się więcej o PNWM! Co robimy, jaka jest nasza historia i misja? Zawieś plakat  

w widocznym miejscu podczas spotkania młodzieży: w sali seminaryjnej, w szkole, w domu kultury... 

Aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nas!

Plakat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
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Pocztówka z polsko-niemieckiego spotkania młodzieży

Jesteśmy ciekawi, jak udało się Wasze spotkanie. Było fajnie? Nudno? Interesująco?  

Projekt się (nie) udał? Podzielcie się z nami wrażeniami, przygodami, historiami,  

które Was połączyły.  Napiszcie do nas razem z niemieckim partnerem, albo poproście 

młodzież o wysłanie pocztówki. 

Polsko-Niemiecka WsPółPraca młodzieży/deutsch-PolNisches JugeNdWerk

Biuro w Polsce:
ul. alzacka 18
03-972 Warszawa

Biuro w Niemczech:
Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam



Moje notatki



Moje notatki



Polsko-Niemiecka współpraca Młodzieży (PNwM) to organizacja międzynarodowa, 

która umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i niemców. Dofinansowuje, inicjuje 

i merytorycznie wspiera projekty polsko-niemieckie.

PnWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są 

zainteresowania młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne 

po mecze hokeja na trawie.

Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PnWM prowadzi szkolenia, 

konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

PnWM została utworzona 17 czerwca 1991 roku jako organizacja międzynarodowa przez rządy  

Polski i niemiec, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. od początku istnienia 

organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się około 80 tysięcy projektów, w których udział wzięły  

ponad 3 miliony uczestników.

  www.pnwm.org

 

Druk „Pakietu startowego PnWM“ został dofinansowany przez Fundację im. Sanddorfa 

Fundacja im. sanddorfa działa w trzech obszarach: porozumienie między narodami, zdrowie 

i działalność charytatywna. W obszarze porozumienia między narodami tematem priorytetowym 

są stosunki polsko-niemieckie. Wspierając wizyty niemieckich uczniów w Polsce, fundacja chce 

świadomie przekazywać młodemu pokoleniu pozbawiony uprzedzeń wizerunek Polski. W ramach 

rozbudowy działalności w tym obszarze Fundacja im. Sanddorfa udostępnia obok wsparcia 

finansowego również materiały dydaktyczne i kontakty, aby zachęcić do spotkania z Polską jeszcze 

więcej nauczycieli.

  www.sanddorf-stiftung.de





Publikacja nie na sprzedaż. Dystrybucja wyłącznie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) lub jej partnerów.
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