
Uczestnicy:   
Przedstawiciele  kuratoriów,  organów
prowadzących  szkoły,  dyrektorzy  szkół,
przedstawiciele  ośrodków  edukacji
pozaformalnej oraz instytucji wspierających
wymiany młodzieży.

Warunki uczestnictwa:   
Organizatorzy  zapewniają   zakwaterowa-
nie  w  pokojach  dwuosobowych,
wyżywienie  i  program.  Koszty  dojazdu
uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
Pokój 1-os. na życzenie: dopłata 140 PLN.

Zgłoszenia:
Formularz na stronie: www.krzyzowa.org.pl
(ścieżka: działalność > rekrutacje)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.05.2018

Kontakt:
Daniel Bodył
     mail: daniel@krzyzowa.org.pl
     tel.: +48 74 8500 121 / +48 79 7993701

Dominik Całka
     mail: dominik.calka@krzyzowa.org.pl
     tel.: +48 600 717 960 / +74 85 00 352

Organizatorzy:
Fundacja Krzyżowa
dla Porozumienia Europejskiego
     www.krzyzowa.org.pl

Kreisau Initiative e.V.
     www.kreisau.de

Instytucje wspierające:
Austausch macht Schule
     www.austausch-macht-schule.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
     www.pnwm.org

Edukacyjny wymiar
wymian szkolnych

Szanse i wyzwania dla szkół

Konferencja z udziałem przedstawicieli 
ośrodków edukacji szkolnej i pozaformalnej

10-12 czerwca 2018, Krzyżowa

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


O Krzyżowej
Niewielka, malowniczo położona wieś Krzyżowa

znajduje  się  60  km  od
Wrocławia,  w  pobliżu
Świdnicy.  Miejsce  to  jest
znane 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  Krzyżowej
oraz uroczyście otworzyć

wystawę plenerową „Odwaga i pojednanie”.
W listopadzie 2017 miała miejsce w Krzyżowej
prezentacja II tomu podręcznika pt. „Europa –
nasza  historia”,  w  której
udział  wzięły  Pani  Anna
Zalewska,  Minister  Edu-
kacji Narodowej RP, oraz
Pani  Britta  Ernst,  Minister
Edukacji,  Młodzieży  i
Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

O konferencji  
Dla  młodego  człowieka  udział  w  wymianie
młodzieży  jest  często  mocnym  i  ważnym
doświadczeniem.  W  ramach  konferencji
chcemy  pogłębić
zrozumienie  zjawisk,  które
mają  miejsce,  kiedy
młodzi ludzie stają twarzą
w  twarz  z  rówieśnikami  z
innego  kraju.  Będziemy
także  szukać  rozwiązań  umożliwiających
szkołom  optymalne  wykorzystanie  potencjału
edukacyjnego,  jaki  niesie  ze  sobą  projekt
wymiany.  W  ten  sposób  -  w  duchu  dialogu
między  przedstawicielami  kuratoriów  oświaty,
organów  prowadzących  szkoły,  dyrektorami
szkół,  przedstawicielami
ośrodków  edukacji
pozaformalnej  oraz
instytucji  wspierających
wymiany  młodzieży  -
pragniemy  połączyć  siły
na  rzecz  podnoszenia  jakości  oferty
edukacyjnej dla młodych ludzi.

Przewidziane  w  ramach  konferencji  formy
pracy  stworzą  przestrzeń  do  interakcji  między
uczestnikami  i  będą  sprzyjały  wymianie
doświadczeń.  Wyniki  pracy będą na bieżąco
zapisywane  graficznie  w  formie  tzw.  "graphic
recording". 

Program konferencji

Niedziela, 10.06.2018

popołudnie Krzyżowa dawniej i dziś - historia małej 
miejscowości z wielką historią. 
Oprowadzanie po terenie Fundacji 
"Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Otwarcie konferencji; wprowadzenie do 
tematyki spotkania

wieczór Wykład: Edukacyjny wymiar wymian 
szkolnych

Moderowana dyskusja w podgrupach / 
Podsumowanie dnia

Poniedziałek, 11.06.2018

przedpoł. Wykład: Wymiana młodzieży jako szansa i 
wyzwanie dla szkół

Moderowana dyskusja w podgrupach

Dyskusja panelowa: Wymiana szkolna z 
perspektywy grantodawcy

Prezentacja inicjatywy "Austausch macht 
Schule" (Szkoła żyje wymianą) w 
Niemczech

popołudnie Współpraca między ośrodkami edukacji 
formalnej i pozaformalnej - rezultaty i 
perspektywy. Warsztaty tematyczne w 
podgrupach:
1. Projekty włączające młodzież z 
mniejszymi szansami.
2. Współpraca między szkołami a 
Międzynarodowym Domem Spotkań 
Młodzieży w Krzyżowej.
3. Podnoszenie kompetencji organizatorów
wymian - oferta szkoleń dla nauczycieli.
4. Youth for Uderstanding - możliwości 
indywidualnej wymiany młodzieży.

wieczór Prezentacja wyników warsztatów

Podsumowanie dnia

Wtorek, 12.06.2018

przedpoł. Strukturalne umocowanie projektów 
wymian w edukacji szkolnej - praca 
metodą World Café

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w 
programie.


