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Pakiet zawiera informacje, praktyczne wskazówki oraz sprawdzone 
metody związane z organizacją, przeprowadzaniem i ewaluacją  
projektów wymiany młodzieży. Można w nim także znaleźć podpowiedzi, 
jak w pracy z młodzieżą korzystać z mediów społecznościowych  
i narzędzi mobilnych. Publikacja powstała przede wszystkim z myślą  
o początkujących organizatorach wymiany młodzieży.

PAKIET STARTOWY 
PNWM 

bezpłatna

do zamówienia 

zeszyty w opakowaniu 

do pobrania

dla 

początkujących 

organizatorów 

projektów

Pod hasłem „spotkanie nigdy się nie kończy” powstał podręcznik  
wymiany polsko-niemieckiej dla organizatorów projektów,  
nauczycieli i pedagogów. Osoby, które dopiero zaczynają przygodę  
z wymianą oraz bardziej doświadczone, znajdą w nim coś  
dla siebie. W książce zostały opisane najważniejsze kwestie:  
od osobistej motywacji opiekunów do przeprowadzenia spotkania, 
przez poszukiwanie partnera, tworzenie programu z udziałem 
młodzieży, organizację, finansowanie i ewaluację, aż do wspólnego 
planowania kolejnego polsko-niemieckiego projektu. Publikacja  
jest dostępna również w języku niemieckim pod tytułem  
„Was für eine Begegnung!”.

CO ZA SPOTKANIE! 

bezpłatna książka do zamówienia do pobrania

Jak przełamać pierwsze lody  
w grupie młodzieży? W jaki 
sposób usprawnić komunikację  
i poprawić dynamikę pracy?  
Co zrobić, aby współpraca 
w zespole organizacyjnym 
przebiegała bez zakłóceń? 
Odpowiedzi na te i inne  
pytania organizatorzy polsko- 
-niemieckich projektów wymiany 
młodzieży znajdą w zbiorze 
ponad 100 gier i metod pracy 
z grupą. Przygotowane przez 
doświadczonych pedagogów 
opisy narzędzi poprzedzone są 
wprowadzeniem, które ułatwia 
ich zastosowanie. Publikacja 
jest dostępna również w języku 
niemieckim pod tytułem  
„Das hat Methode!”. 

W TEJ ZABAWIE 
JEST METODA! 

bezpłatna

do zamówienia 

do pobrania

podręcznik 

wymiany 

młodzieży 

gry 

i metody 

książka

https://pnwm.org/publikacje/pakiet-startowy-pnwm/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Pakiet-Startowy-PL.zip
https://pnwm.org/publikacje/pakiet-startowy-pnwm/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Pakiet-Startowy-PL.zip
https://pnwm.org/publikacje/co-za-spotkanie-aspekty-polsko-niemieckiej-wymiany-mlodziezy/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Co_za_spotkanie_PL-D-POL-www.pdf
https://pnwm.org/publikacje/co-za-spotkanie-aspekty-polsko-niemieckiej-wymiany-mlodziezy/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Co_za_spotkanie_PL-D-POL-www.pdf
https://pnwm.org/publikacje/w-tej-zabawie-jest-metoda/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Methoden-PL_Buch_2018-02-WEB.pdf
https://pnwm.org/publikacje/w-tej-zabawie-jest-metoda/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Methoden-PL_Buch_2018-02-WEB.pdf


Broszura w przystępny sposób opisuje, jak krok po kroku 
zorganizować polsko-niemieckie spotkanie młodzieży  
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie 
podsumowuje i dokumentuje najważniejsze wydarzenia programu 
PNWM „Spotkanie młodzieży z przyszłością” z lat 2012-2014, 
poświęconego zrównoważonemu rozwojowi w wymianie młodzieży. 

SZCZYTY, RYBY, 
PIRAMIDY 

bezpłatna broszura

do pobrania

zrównoważone 

spotkania 

młodzieży krok 

po kroku 

Portal będący zbiorem wiedzy, metod pracy i przykładów projektów  
z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

→ www.szerpa-ezr.org

SZERPA 

Ta publikacja prezentuje 
tematykę związaną z edukacją 
na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i Niemczech. 
Osoby planujące polsko-
-niemieckie projekty znajdą 
w niej informacje i metody 
pomocne w zorganizowaniu 
tematycznego spotkania  
młodzieży, zgodnego z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Treści 
publikacji uzupełnia broszura 
„Wskazówki z zakresu edukacji 
na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w polsko-niemieckiej 
wymianie młodzieży”.

SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

bezpłatna

do pobrania

ONLINE

zrównoważony 

rozwój w teorii 

i praktyce

do zamówienia 

https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Publikacja-Szczyty-ryby-piramidy-2020.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Publikacja-Szczyty-ryby-piramidy-2020.pdf
http://www.szerpa-ezr.org/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertyza_PL_interactive.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertyza_PL_interactive.pdf
https://pnwm.org/publikacje/szczyty-ryby-piramidy/
https://pnwm.org/publikacje/szczyty-ryby-piramidy/


Checklista to lista zagadnień, o których należy pamiętać, planując 
międzynarodową wymianę młodzieży. Pomagają one zadbać  
o różnorodność w projektach. Od planowania i organizacji spotkania, 
przez opracowanie programu i wybór metod, można krok po kroku 
sprawdzić, które aspekty jako organizatorzy już uwzględniliśmy,  
a które musimy jeszcze wziąć pod uwagę.  

RÓŻNORODNOŚĆ 
W SPOTKANIACH 
MŁODZIEŻY (CHECKLISTA)

bezpłatna

do zamówienia 

broszura

do pobrania

do pobrania

do 

wykorzystania 

przy planowaniu 

projektów     

Zestaw 38 dwujęzycznych kart, na których po jednej stronie  
znajduje się opis wybranego pojęcia związanego z różnorodnością,  
a po drugiej – nawiązująca do niego grafika. Do kart dołączone  
są wskazówki, jak można zastosować je w pracy z młodzieżą  
podczas wymiany. 

FIT FOR DIVERSITY 
CARD COLLECTION 

zestaw kart w opakowaniu

do zamówienia 

Zbiór tematów i metod 
online dla organizatorów 
międzynarodowych projektów, 
poświęcony różnorodności, 
stworzony przez ekspertów  
i praktyków wymiany młodzieży. 
Można w nim znaleźć  
między innymi zagadnienia 
związane z podobieństwami 
i różnicami kulturowymi, 
podmiotowym traktowaniem  
czy poszukiwaniem tożsamości 
oraz dowiedzieć się, jak 
pracować z nimi podczas 
spotkań młodzieży.

→ www.roznorodnosc.pnwm.org

DIVERSITY BOX  
NARZĘDZIOWNIK 
O RÓŻNORODNOŚCI 
W WYMIANIE

pojęcia 

związane 

z różnorodnością        

ONLINE

18 PLN

https://pnwm.org/publikacje/checklista-roznorodnosc-w-spotkaniach-mlodziezy/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/checklista_PL_online.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2020/04/Fit-for-Diversity-Card-Collection-PL.pdf
https://pnwm.org/publikacje/checklista-roznorodnosc-w-spotkaniach-mlodziezy/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/checklista_PL_online.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2020/04/Fit-for-Diversity-Card-Collection-PL.pdf
https://pnwm.org/publikacje/fit-for-diversity-card-collection/
https://pnwm.org/publikacje/fit-for-diversity-card-collection/
http://roznorodnosc.pnwm.org/


I KRAJOZNAWSTWO
HISTORIA RIA HISTO



„Niemieckie ABC” i jego  
niemieckojęzyczny odpowiednik 
„Polnisches ABC” to wiedza  
o kraju sąsiada w pigułce  
zebrana w porządku  
alfabetycznym. Czasem  
w zabawny, a czasem w poważny 
sposób czytelnik jest zapraszany 
do świata niemieckich i polskich 
ciekawostek kulturowych. 

NIEMIECKIE ABC /
POLNISCHES ABC

bezpłatna książka

do pobrania

do zamówienia 

Komplet dwóch map 
stanowiących dobre narzędzie 
wprowadzające do polsko-
niemieckiego spotkania 
młodzieży. Pierwsza z nich 
prezentuje w ilustrowanej formie 
oba kraje z ciekawostkami  
na temat 50 wybranych regionów 
i miejscowości. Druga 
to zarys konturów obu państw 
ze stolicami województw 
i krajów związkowych, który 
może służyć do interaktywnej 
zabawy ułatwiającej poznanie 
się młodzieży.

ODKRYJ Z NAMI
POLSKĘ I NIEMCY

bezpłatna

do pobrania

do zamówienia 

W 15 esejach polscy i niemieccy 
autorzy piszą o drugiej wojnie 
światowej oraz o tym, jak była 
i jest ona pamiętana w obu 
krajach. Książka zawiera także 
hasła przedstawiające wybrane 
fakty, postacie i pojęcia związane 
z drugą wojną światową.  
Publikacja jest dostępna również 
w języku niemieckim pod  
tytułem „Deutschland, Polen 
und der Zweite Weltkrieg”.

POLSKA – NIEMCY. 
WOJNA I PAMIĘĆ

książka18 PLN

do zamówienia 

próbka tekstu do pobrania 

dla 

młodzieży
II wojna 

światowa 

w esejach 

i hasłach  

Portal zawiera szczegółowe informacje historyczne i praktyczne  
na temat różnych miejsc pamięci w Polsce i Niemczech. Można  
je przeglądać za pomocą interaktywnej mapy danego kraju według  
województw i krajów związkowych albo alfabetycznie.

→ www.miejscapamieci.org

PORTAL „MIEJSCA PAMIĘCI DRUGIEJ 
WOJNY ŚWIATOWEJ“ ONLINE

dla 

młodzieży

https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/niemieckie_ABC_190522_epub.pdf
https://www.pnwm.org/publikacje/historia-i-krajoznawstwo/pc/Publication/pa/show/publication/niemieckie-abc/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/niemieckie_ABC_190522_epub.pdf
https://www.pnwm.org/publikacje/historia-i-krajoznawstwo/pc/Publication/pa/show/publication/niemieckie-abc/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/pnwm_dwie_mapy_zlaczone.pdf
https://pnwm.org/publikacje/odkryj-z-nami-polske-i-niemcy-ilustrowana-mapa-polsko-niemiecka/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/pnwm_dwie_mapy_zlaczone.pdf
https://pnwm.org/publikacje/odkryj-z-nami-polske-i-niemcy-ilustrowana-mapa-polsko-niemiecka/
https://pnwm.org/publikacje/polska-niemcy-wojna-i-pamiec/
http://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/do_publikacji_PL.pdf
https://pnwm.org/publikacje/polska-niemcy-wojna-i-pamiec/
http://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/do_publikacji_PL.pdf
http://www.miejscapamieci.org/


JĘZYKZYK JĘ



Kieszonkowe rozmówki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie 
dodają odwagi i pomagają młodzieży przełamać barierę językową  
w trakcie spotkań. Słowniczek najważniejszych zwrotów i słów oraz 
zamieszczone w książeczkach informacje na temat gramatyki i zasad 
wymowy ułatwiają młodym ludziom przygotowanie się do spotkania 
oraz komunikację podczas wymiany. Rozmówki są też dostępne  
w formie bezpłatnej aplikacji na smartfony z systemem Android  
oraz iPhone, do pobrania ze stron Google Play i App Store. 

SPRÓBUJ PO NIEMIECKU! / 
 VERSUCH’S AUF 
POLNISCH!

bezpłatna

aplikacje mobilne: słowo kluczowe: PNWM  

do zamówienia książka

Praktyczny poradnik z 38 grami i zabawami z zakresu animacji  
językowej na potrzeby polsko-niemieckich spotkań młodzieży. 
Ćwiczenia zostały opisane w dwóch językach i podzielone na kilka 
kategorii tematycznych. Ułatwia to dopasowanie gier i zabaw  
do konkretnych faz polsko-niemieckiego spotkania. Organizatorzy 
mogą je także dowolnie modyfikować oraz dostosowywać  
do własnych potrzeb i celów pedagogicznych.

ALIBI-BINGO-CHAOS 
ABECADŁO POLSKO-NIEMIECKIEJ 
ANIMACJI JĘZYKOWEJ 

segregator do zamówienia do pobrania

Kieszonkowe rozmówki na 
spotkania sportowe i nie tylko 
w trzech wersjach językowych: 
polsko-niemiecko-rosyjskiej, 
polsko-niemiecko-francuskiej 
oraz polsko-niemiecko- 
-ukraińskiej. Zawierają 
przydatne pojęcia oraz zwroty  
z różnych dziedzin. Z ich pomocą 
młodzież bez problemu zapyta  
o drogę, umówi się na spotkanie  
i porozmawia nie tylko  
o piłce nożnej. 

DREI ДРУЗЬЯ 
Z BOISKA / DREI 
ÉQUIPES Z BOISKA / 
DREI ДРУЗІ 
Z BOISKA 

bezpłatna

do zamówienia 

do zamówienia 

do zamówienia 

broszura polsko-niemiecko-rosyjska 

broszura polsko-niemiecko-francuska 

broszura polsko-niemiecko-ukraińska 

do pobrania

do pobrania

do pobrania

metody 

animacji 

językowej  

broszura

dla 

młodzieży dla 

młodzieży

20 PLN

https://pnwm.org/publikacje/sprobuj-po-niemiecku/
https://pnwm.org/publikacje/sprobuj-po-niemiecku/
https://pnwm.org/publikacje/abecadlo-polsko-niemieckiej-animacji-jezykowej-segregator/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/abc_animacje_web.pdf
https://pnwm.org/publikacje/abecadlo-polsko-niemieckiej-animacji-jezykowej-segregator/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/abc_animacje_web.pdf
https://pnwm.org/publikacje/drei-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-z-boiska/
https://pnwm.org/publikacje/drei-equipes-z-boiska/
https://pnwm.org/publikacje/drei-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96-z-boiska-dwujezyczna/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/TRIM_DE-PL-RU-INTERNET.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/glossaire_tri_web_1_.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/TriM_klein.pdf
https://pnwm.org/publikacje/drei-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-z-boiska/
https://pnwm.org/publikacje/drei-equipes-z-boiska/
https://pnwm.org/publikacje/drei-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96-z-boiska-dwujezyczna/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/TRIM_DE-PL-RU-INTERNET.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/glossaire_tri_web_1_.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/TriM_klein.pdf


MemoGra to gra językowa, która ułatwia zapamiętywanie wyrazów
i zwrotów  w języku polskim i niemieckim. Polega ona na zebraniu 
jak największej liczby par ilustrowanych kart, zawierających słowa 
lub wyrażenia z codziennego języka. W pierwszej części MemoGry 
należy znaleźć identyczne karty z pojedynczymi wyrazami po polsku 
i niemiecku, a w drugiej – z całymi zdaniami, jak na przykład 
„O co chodzi?”, „Pomożesz mi?” czy „Nie ma sprawy!”. W czasie 
gry młodzi ludzie poznają pierwsze słowa i zwroty w języku obcym, 
które mogą przydać się im w trakcie spotkania. 

MEMOGRA, 
CZĘŚĆ 1 i 2 

gra

gra

do zamówienia do zamówienia 

do zamówienia 

do zamówienia 

Podręcznik dla pośredników 
językowych, organizatorów 
projektów wymiany oraz 
wszystkich osób 
zainteresowanych 
tłumaczeniem podczas  
polsko-niemieckich spotkań 
młodzieży. Publikacja zawiera 
praktyczne informacje, 
opisy metod pracy oraz 
przykłady zaczerpnięte z życia 
zawodowego autorek, które 
pracują jako tłumaczki podczas 
polsko-niemieckich projektów. 

CO POWIEDZIAŁA? 
MOŻESZ 
PRZETŁUMACZYĆ? 

bezpłatna

książka

do pobrania

tłumaczenie 

w spotkaniach 

polsko- 

-niemieckich 
dla 

młodzieży

Piłka w grze to zestaw kart nie tylko dla fanów piłki nożnej.  
Gra ułatwia młodzieży przełamanie pierwszych lodów i wprowadza 
atmosferę zabawy oraz przyjaznej rywalizacji podczas wymiany.  
Stół staje się stadionem, karty murawą, a gracze drużyną.  
Zespół, który wykaże się szybszym refleksem i lepszą  
znajomością słownictwa piłkarskiego w obu językach, ma duże 
szanse na wygraną.

PIŁKA 
W GRZE

6 PLN/egz.

15 PLN

dla 

młodzieży

gra MemoGra gra MemoGra 2

https://pnwm.org/publikacje/memogra-karty-do-gry/
https://pnwm.org/publikacje/memogra-2-karty-do-gry/
https://pnwm.org/publikacje/pilka-w-grze/
https://pnwm.org/publikacje/co-powiedziala-mozesz-przetlumaczyc/
https://pnwm.org/publikacje/memogra-karty-do-gry/
https://pnwm.org/publikacje/memogra-2-karty-do-gry/
https://pnwm.org/publikacje/pilka-w-grze/
https://pnwm.org/publikacje/co-powiedziala-mozesz-przetlumaczyc/
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/OK-Was_hat_sie-PL-na-ekran-2018_06_27.pdf
https://pnwm.org/wp-content/uploads/2019/10/OK-Was_hat_sie-PL-na-ekran-2018_06_27.pdf


Spróbuj 
po niemiecku!

Versuch’s 
auf Polnisch!



PUBLIKACJE PNWM MOŻNA 
ZAMÓWIĆ ONLINE:

www.pnwm.org/publikacje

DPJWPNWM DPJWPNWM dpjw_pnwmdpjw_pnwm

https://pnwm.org/kategorie-publikacji/
http://www.pnwm.org/publikacje
https://pnwm.org/kategorie-publikacji/
https://www.facebook.com/DPJWPNWM
https://www.instagram.com/dpjw_pnwm/?hl=pl
https://www.youtube.com/user/DPJWPNWM
https://issuu.com/dpjw_pnwm
https://www.facebook.com/DPJWPNWM
https://www.youtube.com/user/DPJWPNWM
https://issuu.com/dpjw_pnwm
https://www.instagram.com/dpjw_pnwm/?hl=pl

