
Uczestnicy:   
20  nauczycieli,  pedagogów  oraz  innych
animatorów wymiany szkolnej z Polski i Niemiec.

Opłata od uczestników z Polski:   
180 PLN - obejmuje program, zakwaterowanie,
wyżywienie  oraz  transfer  busem  Wrocław-
Krzyżowa-Wrocław.
Pokój 1-os. na życzenie: dopłata 240 PLN.

Termin nadsyłania zgłoszeń  : 23.10.2018
(formularz online: www.krzyzowa.org.pl >

działalność > rekrutacje)

Informacje o seminarium:
Daniel Bodył

Fundacja Krzyżowa
dla Porozumienia Europejskiego
E-Mail: daniel@krzyzowa.org.pl

Tel. +48 74 8500 364
Fax. +48 74 8500 305

www.krzyzowa.org.pl

Organizator i miejsce spotkania:
Fundacja Krzyżowa
dla Porozumienia Europejskiego
Niepubliczna Placówka Doskonalenia 
Nauczycieli
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

O nas:
Krzyżowa  jest  miejscem  spotkania  i  dialogu,
tętni  życiem dzięki  rozmaitości  i  różnorodności
spotykających  się  tutaj  ludzi,  dzięki  ich
pomysłom i  działaniom. Postawiliśmy sobie za
cel  wspieranie  pokojowego  i  tolerancyjnego
współistnienia  narodów,  grup  społecznych
oraz jednostek w Europie.  Fundacja Krzyżowa
dla  Porozumienia  Europejskiego  wspiera  tym
samym  rozwój  europejskiego  społeczeństwa
obywatelskiego.

*  Niniejsza  ulotka  jest  dostępna  u  organizatora  w języku
polskim i niemieckim. 

Metody dramowe
i teatralne 

wspierające komunikację
w wymianie szkolnej

Seminarium dla nauczycieli i 
pedagogów

23.11. – 27.11.201823.11. – 27.11.2018
KrzyżowaKrzyżowa

http://www.krzyzowa.org.pl/


O Krzyżowej:

Niewielka,  malowniczo  położona  wieś
Krzyżowa znajduje  się  60
km  od  Wrocławia,  w
pobliżu Świdnicy. Mieszka
tu  około  dwustu  ludzi.
Pomimo,  że  mała  i
położona  na  uboczu,
Krzyżowa  posiada

bogatą historię.
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1250 roku.
Od roku 1867 do 1945
mieszkała  tu  rodzina
von Moltke. Miejsce to
jest  znane  do  dzisiaj
głównie  z  powodu
dwóch  wydarzeń:  W
Krzyżowej spotykała się
w  latach  1942-43
niemiecka  grupa  przeciwników  Hitlera  -  tzw.
„Krąg  z  Krzyżowej”.  Natomiast  12  listopada
1989 odbyła się tu „Msza Pojednania”, w której

wzięli udział ówcześni szefowie
rządów  Polski  i  Niemiec  -
Tadeusz  Mazowiecki  oraz
Helmut  Kohl.  Wydarzenie  to
jest  postrzegane  dzisiaj  jako
punkt  zwrotny  w  relacjach
polsko-niemieckich. 
W  listopadzie  2014  siedzibę

Fundacji  odwiedziły Pani Premier Ewa Kopacz
oraz  Pani  Kanclerz
Angela  Merkel,  aby
wziąć  udział  w
uroczystościach  z
okazji 25. rocznicy Mszy
Pojednania  w  Krzy-
żowej  oraz  uroczyście
otworzyć  wystawę  plenerową  „Odwaga  i
pojednanie”.

Cele:  

 Ewaluacja  wymian  szkolnych,
zrealizowanych  przez
uczestników  seminar-
ium.

 Wymiana doświadczeń
w  zakresie  metod
pracy z młodzieżą,  ze szczególnym uwzglę-
dnieniem metod dramowych i teatralnych.

 Wymiana  doświadczeń  i  doradztwo  w
zakresie  praktycznych
oraz  organizacyjnych
aspektów  wymian
szkolnych.

 Nawiązanie kontaktów
ze  szkołami  z  Polski  i  Niemiec,  które  są
zainteresowane  realizacją   wymian
szkolnych.

 Wskazanie  możliwości  dofinansowywania
wspólnych projektów.

 Zaplanowanie  projek-
tów przyszłych wymian
szkolnych.

Metody:

Praca podczas seminarium przebiegać będzie
w  małych  grupach  sprzyjających  wymianie
doświadczeń.  Spotkanie  wzbogacą  zajęcia
praktyczne, prezentacje, dyskusje oraz porady
ekspertów.

Program  będzie  prowadzony  przez
dwujęzyczny zespół:

Agnieszka Ćwieląg - trenerka w obszarach teatr, 
taniec, performance
Daniel Bodył - trener / edukator Fundacji 
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Program

Piątek, 23.11.2018

13.30 Transfer busem z Wrocławia do Krzyżowej

15.00 Zakwaterowanie

16.00 Krzyżowa dawniej i dziś – oprowadzanie

18.00 Kolacja

19.30 Oficjalne otwarcie seminarium, zapoznanie się

Sobota, 24.11.2018

08.00 Śniadanie

09.15 Warsztaty (1): Wymiana doświadczeń w zakresie wymian 
szkolnych

11.00 Warsztaty (2): Techniki wypracowywania zasad grupowych

13.00 Obiad

15.00 Warsztaty (3 i 4): Wprowadzanie do tematu projektu przy 
pomocy technik dramowych / Wyzwania podczas organizacji 
wymian szkolnych

18.30 Kolacja

20.00 Kuźnia projektów

Niedziela, 25.11.2018

08.00 Śniadanie

09.15 Warsztaty (5): Zarządzanie projektami wymian szkolnych

13.00 Obiad

14.30 Warsztaty (6): Metody dramowe i teatralne w pracy 
merytorycznej z międzynarodową grupą

18.00 Wieczór do dyspozycji uczestników 

Poniedziałek, 26.11.2018

8.00 Śniadanie

9.15 Warsztaty (6): kontynuacja

13.00 Obiad

15.00 PNWM jako instytucja wspierająca wymiany szkolne

18.30 Kolacja

20.00 Wieczór pożegnalny

Wtorek, 27.11.2018

8.00 Śniadanie

9.15 Warsztaty (7): Praca z grupą w ostatniej fazie wymiany

11.00 Podsumowanie seminarium

12.00 Obiad

12.50 Transfer busem z Krzyżowej do Wrocławia


