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W dniach 02.06.2019 r. odbyło się spotkanie młodzieży CKZiU w Nysie oraz zaprzyjaźnionej
szkoły BBS Ingelheim (Niemcy).
W spotkaniu młodzieży wzięło udział 22 uczniów z naszego Centrum z klas II i III Technikum w
tym jeden uczeń z klasy III ZSZ. Młodzież biorąca udział w projekcie była w przedziale
wiekowym 16-19 lat. W spotkaniu wzięło udział 8 dziewcząt i 14 chłopców pod opieką
nauczycielek języka niemieckiego Kariny Zakowicz-Obuch oraz Sylwii Grabowskiej-Hoc.
Spotkanie organizowane było przez Powiat Nyski, Panią Izabelę Kicak pod patronatem Starosty
nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza.

Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę młodzieży.
Cele wymiany:
1. Kontynuacja wieloletniej przyjaźni i współpracy obu szkół.
2. Integracja młodzieży polskiej i niemieckiej poprzez wspólną zabawę, kulturalne spędzanie
czasu, zawody sportowe, zwiedzanie miast Powiatu nyskiego i wspólne wycieczki
krajoznawcze.
3. Poznanie form i metod kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech.
4. Możliwość podjęcia dyskusji na temat kształcenia zawodowego oraz dalszej edukacji po
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ukończeniu szkoły.
5. Wymiana poglądów dotyczących wartości edukacji w tym kształcenia zawodowego.
Cele te realizowane zgodnie z zaproponowanym przez organizatora (Powiat nyski) spotkania
programem poprzez:
- wzajemne poznanie uczestników projektu, ich małych ojczyzn, szkół, zawodów, w których się
kształcą;
- zwiedzanie okolicznych miejscowości m.in. Nysa, Paczków, Otmuchów, Wrocław, Jezioro
nyskie, Głuchołazy Zdrój.
- wizyty u Starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza.
- wspólne gry i zabawy integracyjno-sportowe.
- zwiedzanie Metamuzeum w Paczkowie.
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Spotkanie było okazją do zawarcia znajomości, poznania Nysy i okolic w szerszej perspektywie,
posługiwania się językami obcymi.
Na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników dokonana została ewaluacja
przeprowadzonego projektu.
W spotkaniu młodzieży wzięło udział 22 uczniów z naszego Centrum z klas II i III Technikum w
tym jeden uczeń z klasy III ZSZ. Młodzież biorąca udział w projekcie była w przedziale
wiekowym 16-19 lat. W spotkaniu wzięło udział 8 dziewcząt i 14 chłopców.
Pytania umieszczone w ankiecie:
1. W jakim stopniu byłeś/łaś zadowolony/a z (poszczególne aspekty, były oceniane w skali 1
do 10) :
a) Zakwaterowania: średnia 4,7
b) Jedzenia: średnia 5,6
c) Programu: średnia 8
d) Czasu wolnego: średnia 9
e) Reguł: średnia 9
f) Atmosfery: średnia 9
g) Kadry: średnia 10
h) Grupy: średnia 9
i) Całego spotkania: średnia 9
Z ankiety wynikało, że uczniowie podczas tego spotkania znaleźli nowych przyjaciół, poprawili
swoją znajomość języków obcych, oraz nabrali ochoty do kontynuacji nauki języków obcych.
Uczestnicy mieli możliwość zetknięcia się z innymi religiami, co powodowało zmiany
wyobrażenia o kraju partnerskim i chęcią jego głębszego poznania. Większość uznała, że ich
oczekiwania co do spotkania spełniły się.
Sylwia Grabowska-Hoc
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Karina Zakowicz-Obuch
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