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*Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się 
w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych tech-
nologii? Wiedza z zakresu STEM, twórcze i krytyczne 
myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! 
Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości 
i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwala-
ją młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat 
i kształtować świat przyszłości. Program Ekspery-
ment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, 
podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zaję-
li się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, 
matematycznych lub technicznych.

Zajmują się Państwo STE(A)M?  
Może tym razem w zespole międzynarodowym?
Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota 
i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ 
na jakość życia mieszkańców czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, 
zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachę-
camy do podjęcia współpracy międzynarodowej. Podczas Eksperymentu Wymiana 
młodzi ludzie z Polski i Niemiec, a czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, 
wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie 
współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej 
w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na temat STE(A)M?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań 
młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wy-
zwania!  Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację 
międzynarodowego projektu „STE(A)M-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo 
w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przy-
rodniczych albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicz-
nej, instytucie badawczym, centrum nauki, Maker Space czy też w specjalistycznym 
przedsiębiorstwie.



Od projektu oczekujemy, by:

był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego;
temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STE(A)M; 
nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją 
zagadnienia;
minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas 
której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać 
i prowadzić dokumentację podjętych działań;
wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni i grupa liczyła nie więcej niż 
50 uczestników;
został podsumowany dokumentacją powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

Jak wspieramy:
przyznajemy do 150% stawek ryczałtowych PNWM (w ramach dotacji do 
kosztów programu, podróży, pośrednictwa językowego oraz ewentualnego 
spotkania przygotowawczego i podsumowującego); 
na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy 
z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną przyznajemy dofinansowanie jak 
w projektach organizowanych w placówkach kształceniowych;
dofinansowujemy przygotowanie produktu lub dokumentacji projektu w ramach 
dotacji  „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli ich stworzenie wiąże się z poniesieniem 
dodatkowych kosztów;
upowszechniamy wybrane projekty jako przykłady dobrych praktyk STE(A)M.

Projekty nieodpowiadające kryteriom programu Eksperyment Wymiana, ale speł-
niające ogólne warunki wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach 
ogólnie obowiązujących zasad.

Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie wniosku online bezpośrednio do PNWM. Wnioski mogą składać 
szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą. Terminy oraz dokumenty 
zgłoszeniowe znajdą Państwo pod adresem: 

www.pnwm.org/dotacje/eksperyment-wymiana.

O Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania 
i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dotuje i merytorycznie wspiera projekty 
polsko-niemieckie. Od ponad 25 lat buduje pokojowe relacje sąsiedzkie. Dofinan-
sowała już ponad 75 tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 3 miliony 
młodych ludzi.

Kontakt www.pnwm.org 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) 
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ELISABETH RITTER 
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Koordynatorka programu:

We współpracy z Przedsięwzięcie 
w ramach inicjatywy


