
Polsko-niemiecka wymiana szkol

W minionym tygodniu 15 uczennic z klas 2TE i 2TLS 
Łonckich spędziło tydzień na wymianie młodzieżowej w miejscowości Ilmenau w środkowych 

Celem projektu było spotkanie z rówieśnikami z Jeetzeschule 
uczniowie wymieniali się doświadczeniami na temat systemów edukacji 
aby na bazie wspólnych doświadczeń wypracować model szkoły
każdy chciałby uczęszczać. Drogą do wypracowania planu szkoły przyszłości była praca własna w międzynarodowych 
grupach, lecz także wywiady przeprowadzane z 

Drugim z celów międzynarodowej wymiany była wzajemna nauka języków ojczystych poparta 
permanentnym rozwojem umiejętności
słownictwa w zakresie niemieckiego, a nasza młodzież uczyła ich pierwszych słówek w języku polskim. Wszyst
odbywało się w atmosferze gier i zabaw
spotkaniem z innymi ludźmi i kulturą. Nad całością czuwali nasi prowadzący
Błażej, dzięki którym powstawała wspaniała atmosfera.

Wyjazd miał także charakter turystyczny. Mieszkając tydzień w miejscowości Ilmenau uczniowie zd
poznać w satysfakcjonującym stopniu, ponadto w czwartek odbyła się wycieczka do Erfurtu. W tym jednym z 
nielicznych średniowiecznych miast Niemiec udało się zwiedzić starówkę, katedrę
rozpościerał się oszałamiający widok na całe miast
poczuć niezapomniany klimat Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
ekspresową wycieczkę po stolicy. Uczniom udało się zobaczyć Plac Poczdamsk
Pomnik Pamięci Pomordowanych Żydów Europy, 
także kolejne dwa Jarmarki Bożonarodzeniowe.

Projekt ma charakter dwustronny w 
przyjaciele odwiedzą nas w Polsce, gdzie dalej

Szczegółową relację z każdego dnia wymiany 
„Ekonomikowe newsy” serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi przygodami. W galerii 
zamieściliśmy natomiast obszerną fotolerację.

„Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

               

                                                                           

 

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI: 
wymiana szkolna od 21.11.2022 do 26.11.2022 w Ilmenau

 
W minionym tygodniu 15 uczennic z klas 2TE i 2TLS pod opieką Justyny Idziak-

spędziło tydzień na wymianie młodzieżowej w miejscowości Ilmenau w środkowych 

ie z rówieśnikami z Jeetzeschule z miejscowości 
się doświadczeniami na temat systemów edukacji w swoich krajach. 

doświadczeń wypracować model szkoły idealnej, z której każdy byłby dumny i do któr
każdy chciałby uczęszczać. Drogą do wypracowania planu szkoły przyszłości była praca własna w międzynarodowych 

także wywiady przeprowadzane z przypadkowo spotkanymi na ulicy Niemcami

Drugim z celów międzynarodowej wymiany była wzajemna nauka języków ojczystych poparta 
umiejętności z języka angielskiego. Nasi przyjaciele zadbali o rozwijanie naszego 

a nasza młodzież uczyła ich pierwszych słówek w języku polskim. Wszyst
gier i zabaw dydaktycznych, która sprzyjała pozbyciu się dystansu i

Nad całością czuwali nasi prowadzący z Europa
powstawała wspaniała atmosfera. 

Wyjazd miał także charakter turystyczny. Mieszkając tydzień w miejscowości Ilmenau uczniowie zd
poznać w satysfakcjonującym stopniu, ponadto w czwartek odbyła się wycieczka do Erfurtu. W tym jednym z 

niowiecznych miast Niemiec udało się zwiedzić starówkę, katedrę, a także mury 
zpościerał się oszałamiający widok na całe miasto. Dzięki temu, że jest to czas przedświąteczny

Jarmarku Bożonarodzeniowego. W drodze powrotnej zre
. Uczniom udało się zobaczyć Plac Poczdamski wraz z nowoczesnym

ch Żydów Europy, Bramę Brandenburską, Hauptbanhof, 
Jarmarki Bożonarodzeniowe. 

Projekt ma charakter dwustronny w związku, z czym w kwietniu przyszłego roku odbędzie się rewizyta. Nasi 
gdzie dalej będzie odbywać się praca nad tematem szkoły 

Szczegółową relację z każdego dnia wymiany zamieściliśmy na szkolnym profilu facebookow
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi przygodami. W galerii 

zamieściliśmy natomiast obszerną fotolerację. 

Niemiecka Współpraca Młodzieży” 

 

                                                        

 

w Ilmenau 

-Kupper oraz Anny i Łukasza 
spędziło tydzień na wymianie młodzieżowej w miejscowości Ilmenau w środkowych Niemczech.  

miejscowości Salzwedel w czasie, którego 
w swoich krajach. Każdemu zależało na tym, 

każdy byłby dumny i do której 
każdy chciałby uczęszczać. Drogą do wypracowania planu szkoły przyszłości była praca własna w międzynarodowych 

Niemcami. 

Drugim z celów międzynarodowej wymiany była wzajemna nauka języków ojczystych poparta 
zadbali o rozwijanie naszego 

a nasza młodzież uczyła ich pierwszych słówek w języku polskim. Wszystko to 
dystansu i stresu związanego ze 

Europa-direkt, czyli Judyt, Wiktor i 

Wyjazd miał także charakter turystyczny. Mieszkając tydzień w miejscowości Ilmenau uczniowie zdążyli ją 
poznać w satysfakcjonującym stopniu, ponadto w czwartek odbyła się wycieczka do Erfurtu. W tym jednym z 

a także mury zamku, z których 
przedświąteczny było nam dane 

W drodze powrotnej zrealizowaliśmy także 
z nowoczesnym Sony Center, 

Bramę Brandenburską, Hauptbanhof, Reichstag, Alexanderplatz a 

w kwietniu przyszłego roku odbędzie się rewizyta. Nasi 
odbywać się praca nad tematem szkoły przyszłości 

na szkolnym profilu facebookowym 
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi przygodami. W galerii na stronie szkoły 

 


