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Vorwort ß przedmowa

Vorwort

Przedmowa

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teamerinnen und Teamer,

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,
Drogie trenerki, drodzy trenerzy,

ich freue mich sehr, Ihnen diese Handreichung zu deutsch-polnischen

mam przyjemność zaprezentować Państwu publikację dotyczącą

Kinderbegegnungen präsentieren zu können.

polsko-niemieckich spotkań dla dzieci.

Mit dem vorliegenden Text halten Sie die erste Veröffentlichung von
HochDrei zu einem Schwerpunktthema der Jugendbildungsarbeit in

Trzymacie Państwo w rękach pierwszą publikację naszego

den Händen. In unregelmäßigen Abständen möchten wir zukünftig

W przyszłości chcemy wydać kolejne publikacje zgłębiające inne

immer mal wieder einen Fokus auf eine bestimmte Thematik werfen

aspekty spotkań i tym samym podzielić się z Państwem naszymi

und Sie an unseren Erfahrungen zu einem Thema der internationalen

doświadczeniami zdobytymi w zakresie międzynarodowej pracy z

Begegnungsarbeit und politischen Jugendbildung teilhaben lassen.

młodzieżą i edukacji politycznej.

stowarzyszenia HochDrei e.V. z zakresu kształcenia młodzieży i dzieci.

Wir möchten Tipps und Hinweise geben, die Sie in Ihrer Arbeit

Chcemy podzielić się z Państwem naszymi uwagami oraz udzielić

unterstützen sollen und über die Sie neue Aspekte und Anregungen

wskazówek, które mogą okazać się przydatne w Państwa pracy, i

für Projekte und neue Methoden bekommen können.

zainspirują do rozwijania projektów i zastosowania nowych metod.

Uns geht es nicht darum, ein Thema wissenschaftlich zu behandeln,

Naszym celem nie jest zgłębienie tematu od strony naukowej, lecz

sondern ein Blitzlicht auf das Geschehen zu werfen und die
Stimmung einzufangen.

zwrócenie uwagi na to, co tak naprawdę dzieje się podczas spotkań
dla dzieci i oddanie ich prawdziwego nastroju.

Besonders freut mich, dass sich die erste Ausgabe mit deutsch-

Szczególnie cieszy mnie, że to wydanie poświęcone jest polsko-

polnischen Kinderbegegnungen befasst. Seit einiger Zeit sind wir in

niemieckim spotkaniom dla dzieci. Już od dłuższego czasu zajmujemy

diesem Bereich tätig und versuchen, passende Formate dafür zu

się pracą w tym obszarze i staramy się rozwijać właściwe formy i

entwickeln und die Methoden der Jugendarbeit zu adaptieren.
Vor allem das in der Jugendarbeit bewährte Prinzip der

adaptować metody do pracy z młodzieżą.

Selbstorganisation birgt auch hier ein großes Potenzial. Oft sind es die

dobrze sprawdza się w pracy z młodzieżą i posiada duży potencjał.

kleinen Dinge, wie z.B. das selbständige Aussuchen der Zimmer oder

Czasem małe rzeczy jak np. samodzielne wyszukanie pokoju czy

das Backen eines Kuchens, die ein großes Lernfeld bieten.

pieczenie ciasta skrywają wielkie pole możliwości do kształcenia i
rozwoju.

Vielen Dank an dieser Stelle an das Deutsch-Polnische Jugendwerk,
das es mit seinem Förderprogramm 4 x 1 möglich macht, Kleinprojekte

Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która swoim

im Zusammenhang von deutsch-polnischen Begegnungen zu

niemieckich spotkań.

realisieren.

Przede wszystkim trzeba wymienić samoorganizację, która bardzo

programem 4 X 1 umożliwia realizację projektów dotyczących polsko-
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Ich hoffe, dass Sie viel Spaß beim Lesen haben und Sie vielleicht dazu
ermuntert werden, ungewohnte Wege zu gehen.

Mam nadzieję, że lektura tej publikacji sprawi Państwu przyjemność i

Birgit Weidemann
Geschäftsführerin

Birgit Weidemann
Prezeska Stowarzyszenia

Adresse / Kontakt

Adres / Kontakt

HochDrei e.V. - Bilden und Begegnen in Brandenburg

HochDrei e.V - Bilden und Begegnen in Brandenburg
Schulstr. 9, 14482 Potsdam
Tel.: 0049.331.5813 222
Fax.: 0049.331.5813 223
mail: info@hochdrei.org
www.hochdrei.org

Schulstraße 9, 14482 Potsdam
Tel.: 0331.5813 222
Fax.: 0331.5813 223
mail: info@hochdrei.org
www.hochdrei.org

zachęci do zastosowania nowatorskich metod pracy.
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Einleitung ß Wprowadzenie

Einleitung

Wprowadzenie

Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns damit, Begegnungen für

Już od kilkunastu lat zajmujemy się organizowaniem i

Kinder aus Polen und Deutschland zu konzipieren und

przeprowadzaniem spotkań dla dzieci z Polski i z Niemiec.

durchzuführen. Zu unserer Freude zeigte sich, wie unbefangen und

Nasze doświadczenia dowiodły, co nas niezmiernie cieszy, że dzieci z

offen Kinder aus verschiedenen Ländern aufeinander zugehen und

różnych krajów swobodnie, bez jakichkolwiek uprzedzeń nawiązują

wie schnell intensive Kontakte entstehen können. Ähnliches ließ sich

ze sobą kontakt i w krótkim czasie dochodzi między nimi do

auch bei der Kommunikation feststellen. Kinder sprachen und

powstania bliskich relacji. Podobne procesy zachodzą na płaszczyźnie

spielten miteinander, ohne eine gemeinsame Sprache zu sprechen.

komunikacji. Dzieci porozumiewają się i bawią ze sobą, mimo że nie

Die Neugier auf Neues ließ Ängste und Grenzen schnell überwinden.

mówią tym samym językiem. To właśnie ciekawość doświadczenia

Wir haben jedoch festgestellt, dass es speziell für den Bereich der

czegoś nowego sprawia, iż w krótkim czasie przełamane zostają
wszelkie bariery i strach.

internationalen Kinderbegegnungen nur wenige Publikationen und
Arbeitsmaterialien gibt. Es findet sich zwar eine vielfältige und

Wgłębiając się w tematykę spotkań międzynarodowych dla dzieci

reichhaltige Literaturauswahl im Bereich der internationalen

stwierdziłyśmy, że dostępne są tylko nieliczne publikacje i materiały

Jugendbildung, jedoch lassen sich die dort gebotenen Informationen

pomocnicze w tym zakresie. Wprawdzie dostępny jest duży wybór

und Übungen nur zum Teil für die Arbeit mit Kindern übernehmen.

literatury zajmującej się pedagogiką międzynarodowych spotkań dla

Im Zuge unserer Arbeit sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass
man bei dieser jüngeren Altersgruppe auf andere Bedürfnisse und
Interessen eingehen muss.
In diesem Handbuch haben wir unsere Erfahrungen im Bereich
internationaler Kinderbegegnungen verarbeitet, um somit
denjenigen Anregung und Unterstützung geben, die selbst
Kinderbegegnungen organisieren und durchführen wollen.
Diese Publikation ist kein fertiges Rezept und beinhaltet keine
vorgefertigten Programmentwürfe, kann jedoch als Leitfaden
betrachtet werden, der zum Gelingen einer Kinderbegegnung

młodzieży, jednak tych materiałów nie można w pełni wykorzystać
do pracy z dziećmi. Zaobserwowałyśmy, że pracując z młodszą grupą
wiekową, trzeba wziąć pod uwagę jej inne potrzeby i
zainteresowania.
W niniejszej publikacji przekazujemy nasze doświadczenia zebrane
podczas spotkań międzynarodowych dla dzieci. Intencją naszą jest
wsparcie i zainspirowanie osób, które chcą organizować i
przeprowadzać spotkania dla dzieci.
Pomoc dydaktyczna, którą przedstawiamy nie jest receptą, nie
zawiera gotowych konspektów, jednak można ją potraktować jako

beitragen kann.

przewodnik, który może ułatwić przeprowadzanie udanych spotkań
dla dzieci.

Wir hoffen, dass die von uns beschriebenen pädagogischen Ansätze,

Mamy nadzieję, że opisane przez nas założenia pedagogiczne,

methodischen Hinweise und die Tipps aus der Praxis für Sie von

metody i wskazówki, opracowane na bazie naszych doświadczeń,

Nutzen sind.

będą dla Państwa cennym materiałem pomocniczym.

Maria Ladewig, Joanna Michalczyk, Juliane Rösch

Maria Ladewig, Joanna Michalczyk, Juliane Rösch
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Pädagogische Zielsetzung ß Cele Pedagogiczne

Maßgeblich für die Umsetzung von Begegnungen sind die

W przeprowadzaniu spotkań ważną rolę odgrywają założenia

pädagogischen Orientierungen und die damit verknüpften, auf

pedagogiczne i związane z nimi, sformułowane na różnych

unterschiedlichen Ebenen formulierten Zielsetzungen. An ihnen

płaszczyznach, cele. Na owe cele zorientowane są wszystkie

orientieren sich alle Aktivitäten, der Einsatz methodischer Mittel und

aktywności, stosowane metody oraz konkretna realizacja od strony
organizacyjnej.

die konkrete organisatorische Durchführung.
Bevor man eine Kinderbegegnung organisiert, ist es demnach sehr

Zanim przejdziemy do organizacji spotkania dla dzieci, ważne jest,

wichtig: die pädagogischen Ziele und ihre konkrete Umsetzung

aby omówić i ustalić w teamie (zespole prowadzącym) cele

innerhalb des Teams zu klären und gemeinsam festzulegen. Jedes

pedagogiczne i ich konkretną realizację. Dlatego każdy team

Team sollte sich deshalb folgende Fragen stellen:

powinien postawić sobie następujące pytania:

Was ist uns wichtig? Was sind unsere pädagogischen Grundsätze?
Was wollen wir erreichen?

Co jest dla nas ważne? Jakie są nasze pedagogiczne założenia? Co

Handlungsleitend für die Bildungsarbeit bei HochDrei sind die

Dążeniem Stowarzyszenia HochDrei na obszarze działalności
edukacyjnej jest realizacja celów pedagogicznych zawartych w
preambule statutu organizacji:

pädagogischen Ziele, die in der Präambel der Satzung wie folgt
zusammengefasst sind:

chcemy osiągnąć?

"Der Verein wird von Menschen organisiert, die Demokratie aktiv
mitgestalten und die Gesellschaft in Richtung soziale Gerechtigkeit

„W stowarzyszeniu działają osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w

weiter entwickeln wollen. Die interkulturelle Verständigung ist dabei

na równości społecznej. Międzykulturowe porozumienie jest równie

genauso wichtig wie ökologisches Handeln und die

ważne jak działania ekologiczne i równouprawnienie.

Gleichberechtigung innerhalb der Gesellschaft. Ziel ist ein mündiger

Celem stowarzyszenia jest kształcenie obywateli zdolnych do

und handlungsfähiger Mensch. Dies wird angestrebt durch die
Förderung von Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit, von

aktywnego działania i podejmowania odpowiedzialności. Odbywa się

sozialem und interkulturellem Lernen. Der Verein fördert ein positives

interkulturowego i życia w społeczeństwie.

Grundverständnis und einen positiven Umgang mit Differenz und

Stowarzyszenie wspiera pozytywne nastawienie do różnorodności

Vielfältigkeit. Dazu gehört die Einbeziehung von Menschen mit

oraz umiejętność obchodzenia się z różnicami. Do tego zalicza się

Behinderungen. Hoch Drei e.V. verpflichtet sich dem Prinzip des
Gender Mainstreaming und setzt es in seiner Organisation und

uwzględnianie osób niepełnosprawnych.

seinen Aktivitäten um.
Im folgenden werden wir auf einige Aspekte näher eingehen, mehr zu
unserem pädagogischen Konzept unter www.hochdrei.org

procesach demokratyzacji i dalszego rozwoju społeczeństwa opartego

to poprzez wspieranie partycypacji, równości płci, nauczania

Stowarzyszenie HochDrei e.V. zobowiązuje się do realizacji koncepcji
Gender Mainstreaming, której założenia są widoczne w strukturze
organizacyjnej i we wszystkich podejmowanych działaniach.
Poniżej omówimy tylko kilka aspektów pedagogicznych, natomiast
więcej informacji dotyczących naszego konceptu pedagogicznego
znaleźć można na stronie internetowej organizacji:
www.hochdrei.org
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Interkulturelles Lernen - zentrales element jeder kinderbegegnung
Nauczenie Międzykulturowe - główny element każdego spotkania dla
dzieci
Wir leben in einer Gesellschaft, in der interkulturelles Lernen immer

Żyjemy w wielokulturowym społeczeństwie, w którym nauczanie

wichtiger geworden ist. Interkulturelles Lernen soll dazu beitragen,
dass der Umgang mit kultureller Vielfalt gelernt und produktiv

międzykulturowe staje się coraz ważniejsze. Ma ono przyczynić się do

gestaltet wird.

nauczenia się efektywnego jej wykorzystywania.

Kinder entwickeln im Alter von zwei bis drei Jahren erste Stereotype

Dzieci przyswajają między 2 a 3 rokiem życia pierwsze stereotypy i

wykształcenia umiejętności obchodzenia się z różnorodnością i

und Vorurteile. Während dieser Zeit nehmen sie eine Fülle verbaler
und nichtverbaler Hinweise ihrer Umgebung auf. Durch diese

uprzedzenia. W tym czasie obficie chłoną werbalne i niewerbalne

Mitteilungen werden sie oft unbewusst mit Vorurteilen konfrontiert.

nieświadomie konfrontowane z uprzedzeniami. Uczą się, jakie

Sie lernen, welche Verhaltensweisen akzeptiert werden und welche

sposoby postępowania są akceptowane a jakie nie. Przyswajają liczne

nicht, und sie absorbieren zahlreiche Botschaften - unter anderem

przesłania, między innymi rasistowskie, seksistowskie albo innego

rassistischer, sexistischer oder sonstiger diskriminierender Art. Sie
werden auch überall mit Stereotypen konfrontiert: in Bilderbüchern,

rodzaju dyskryminacji. Są też wszędzie konfrontowane ze

informacje ze swojego otoczenia. Podczas tego procesu są one często

Trickfilmen, Werbung, sogar auf ihren T-Shirts. Die Verfestigungen

stereotypami: w książkach obrazkowych, filmach animowanych,
reklamie, nawet na swoich koszulkach. Umacnianie tych stereotypów i

dieser Stereotypen und Vorurteile sind oft schon im Alter von 12 Jahren

uprzedzeń można już zauważyć w wieku 12 lat. Umiejętności, pojęcia

erlebbar. Fähigkeiten, Begriffe und Verhaltensweisen, die sich Kinder

i sposoby zachowania, które dzieci przyswajają w trakcie swojego

bis dahin im Zuge ihres Wachstums und ihrer Entwicklung aneignen,
sind für ihr gesamtes zukünftiges Leben von prägender Bedeutung.

dorastania i rozwoju, mają ogromny wpływ na ich przyszłe życie i

Unter entwicklungspsychologischen Aspekten erscheint die

Ze względu na psychologiczno-rozwojowe aspekty, rozsądne wydaje

Vermittlung interkultureller Kompetenzen an Kinder im Alter von 8 bis

się kształtowanie u dzieci między 8 a 12 rokiem życia kompetencji

12 Jahren sinnvoll. Sie bringen besonders gute Voraussetzungen und

międzykulturowych. Dzieci posiadają naturalny potencjał, który

Ressourcen mit sich, die es ermöglichen, interkulturelle Lernprozesse
umfassend, nachhaltig und erfolgreich zu fördern. Sie sind darauf

ułatwia międzykulturową edukację. Wspieranie tego procesu może

ausgerichtet, Neues zu erfahren und auszuprobieren, zeigen viel

nastawione na to, żeby uczyć się czegoś nowego i wypróbować nowe

Offenheit und eine gewisse Unbefangenheit. Dieses Potenzial wollen

rzeczy, są otwarte i zachowują się w sposób naturalny. Ten potencjał

wir nutzen.

należy wykorzystać.

Internationale Kinderbegegnungen und damit verbundene
interkulturelle Lernprozesse können präventiv der Entwicklung und

Spotkania międzynarodowe dla dzieci i towarzyszące im procesy

Verfestigung von Vorurteilen und diskriminierendem Denken und

dyskryminującego myślenia i zachowania oraz wesprzeć rozwój

Verhalten entgegenwirken und die Entwicklung von Offenheit und

otwartości i tolerancji. Jednakże sam kontakt dzieci różnego

poglądy.

dać owocny skutek i przynieść długofalowe efekty. Dzieci są

nauczania międzykulturowego mogą zapobiec rozwojowi uprzedzeń,

12
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Toleranz fördern. Allein der Kontakt mit Kindern unterschiedlicher

pochodzenia nie wystarczy, żeby umożliwić proces edukacji

Herkunft reicht jedoch nicht aus, um einen interkulturellen
Lernprozess zu ermöglichen.

międzykulturowej.

Es gibt verschiedene methodische und didaktische Wege, über die

Są różne ścieżki metodyczne i dydaktyczne, za pomocą których można

man die interkulturellen Kompetenzen von Kindern fördern kann.

wspomagać u dzieci kompetencje międzykulturowe. Istotą naszej

Unsere Arbeit zielt im Kern auf folgende Aspekte ab: Sensibilisierung

pracy są następujące aspekty: uwrażliwienie na własną i obcą

für eigene und andere Kulturen, Entwicklung der Offenheit für
Fremdes und Neuartiges.

kulturę, rozwijanie otwartości na to co nowe, nieznane.

Wie können die Inhalte für interkulturelles Lernen aussehen?

Jak mogą wyglądać treści nauczenia międzykulturowego?

In unseren Projekten wird die Vermittlung interkultureller Inhalte

W naszych projektach treści międzykulturowe staramy się

implizit angestrebt. Vorurteile, Stereotype und soziale
Diskriminierung werden nicht explizit als Themenkomplex

przekazywać niepostrzeżenie. Kwestie dotyczące uprzedzeń,

bearbeitet, sondern über andere Themenschwerpunkte initiiert.

jako blok tematyczny. Inicjujemy je używając innych tematów. Są one

Aufgegriffen und angesprochen werden sie dann, wenn sie explizit

wtedy poruszane i omawiane, gdy rzeczywiście się pojawią.

auftreten. Als fachübergreifender Prozess lässt sich interkulturelles

Międzykulturowe uczenie się jest interdyscyplinarnym procesem i

Lernen in jedes Thema integrieren.
Wenn man mit Kindern arbeitet, sollten interkulturelle Lernprozesse

można je integrować z każdym tematem. Gdy pracuje się z dziećmi,

stereotypów i społecznej dyskryminacji nie są wyraźnie przerabiane

spielerisch ermöglicht werden. Zur Bearbeitung der jeweiligen

treści nauczania międzykulturowego powinny być przerabiane w
sposób zabawowy. Przy opracowywaniu konkretnych aspektów

Aspekte interkulturellen Lernens sollten entsprechende Aktivitäten,

powinno się wyszukać odpowiednie aktywności, zabawy i ćwiczenia,

Spiele und Übungen ausgesucht werden, die anschließend

które będzie można wyraźnie stematyzować, gdy pojawi się taka

entsprechend thematisiert werden können, wenn dies notwendig ist.

konieczność.

Pädagogische Zielsetzung ß Cele Pedagogiczne
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Tipps
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Über Rollenspiele oder Theaterstücke lassen sich

Gry z podziałem na role i sztuki teatralne umożliwiają

Ähnlichkeiten und Unterschiede erfahren, z.B. Kinder

dostrzeżenie różnic i podobieństw, np. dzieci odgrywają

spielen vor, wie man bei ihnen zu Hause Weihnachten oder

scenkę jak u nich w domu obchodzi się Boże Narodzenie lub

andere Feste feiert. Bei der Thematisierung von

inne święta. Przy Stematyzowaniu różnic należy

Unterschieden ist darauf zu achten, dass gleichzeitig

jednocześnie zwrócić uwagę na podobieństwa.

Gemeinsamkeiten zwischen Menschen deutlich werden.

Beim gemeinsamen Kochen kann man nicht nur die

Przy wspólnym gotowaniu można nie tylko uczyć się o

Essensgewohnheiten anderer Kulturen kennen lernen,

zwyczajach żywieniowych innej kultury, lecz także

sondern auch die Zusammenarbeit im interkulturellen Team

współpracować w międzykulturowym zespole i uczyć się

üben und die Fremdsprache lernen (mehr dazu im Kapitel

obcego języka (więcej o tym w rozdziale „Samoorganizacja”).

Selbstorganisation).

Kulturen und Lebenswelten anderer Länder lassen sich über

Kulturę i sposób życia w innych krajach można przybliżyć za

Musik, Märchen, Tänze etc. näher bringen.

pomocą muzyki, bajek, tańca itp.
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Partycypacja
Zachowania społeczne
nabywa się już w
dzieciństwie. Rodzice,
nauczyciele/lki, pedagodzy
chcą wyksztalcić u dzieci
kompetencje społeczne, aby
przygotować je do
harmonijnego życia z
innymi.
Jak można jednak uczyć
zachowań społecznych? Nie
można nauczyć się
podejmowania decyzji, jeśli
te decyzje są podejmowane
przez innych i jedynie
podawane do wiadomości.
Nie można nauczyć się
przejmowania
odpowiedzialności, jeśli nie
można współdecydować o

Partizipation

tym, co się dzieje.
Dorośli powtarzają często, że lepiej wiedzą, co jest

Soziales Verhalten erlernt man schon während der Kindheit. Eltern, LehrerInnen und

dla ich dzieci dobre, i dlatego oczekują od nich

ErzieherInnen wollen den Kindern soziale Kompetenzen vermitteln, damit ihre

posłuszeństwa. Takie postępowanie nie wpływa

Sprösslinge fit für ein harmonisches Zusammenleben mit ihren Mitmenschen

budująco na rozwój zachowań społecznych.

werden.
Wie kann man aber soziales Verhalten vermitteln? Man kann nicht lernen,

Wspólne życie oznacza uczestnictwo,

Entscheidungen zu treffen, wenn diese von anderen getroffen und einem lediglich

Żeby umożliwić dzieciom nabywanie kompetencji

mitgeteilt werden. Man kann nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen, wenn

społecznych, trzeba dać im okazję do aktywności i

man das Geschehene nicht selbstverantwortlich mitbestimmen kann.

pozwolić we współpracy z innymi na samodzielne
podejmowanie decyzji i przejmowanie za nie

Erwachsene sagen oft, dass sie besser wissen, was für ihre Kinder gut ist und erwarten
somit, dass die Kinder auf sie hören. Lediglich Zuhören zu erwarten fördert jedoch
nicht das soziale Verhalten. Zusammenleben heisst sich beteiligen, mitentscheiden,
mitwirken. Um den Kindern zu ermöglichen, soziale Kompetenzen zu erwerben, muss
man ihnen die Gelegenheit geben, aktiv zu werden und in Kooperation mit anderen

współdecydowanie, współdziałanie.

odpowiedzialności. Spotkania dla dzieci oparte na
partycypacji to nie tylko zabawa, ale też proces
społecznego uczenia się. Wspieranie dzieci w ich
dążeniu do samodzielności i ponoszenia

Pädagogische zielsetzung ß Cele Pedagogiczne
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selbständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu

odpowiedzialności to właściwa droga do rozwijania kompetencji

übernehmen. Partizipatorisch konzipierte Kinderbegegungen bringen
nicht nur Spaß, sondern auch soziale Lerneffekte mit sich. Kinder in

społecznych.

ihrem Wunsch nach Selbständigkeit und Verantwortungsübernahme
zu unterstützen ist ein guter Weg, um soziale Kompetenzen zu
entwickeln.

Partycypacja umożliwia dzieciom:
- uczenie się przejmowania inicjatywy i samodzielności,

Partizipation lässt Kinder:
- Eigeninitiative und Selbständigkeit entwickeln,

- ponoszenie odpowiedzialności za własne działania,
- podejmowanie decyzji w grupie,

- Verantwortung für das eigene Tun und Handeln übernehmen,

- radzenie sobie w sytuacjach niezgodności opinii i konfliktów,

- in der Gruppe Entscheidungen treffen,

- uczenie się w zrozumiały sposób uzasadniania własnego zdania.

- Lernen, mit verschiedenen Meinungen und Konflikten umzugehen,
- eigene Meinung begründen und verständlich machen.
Kinder bringen eine große Bereitschaft mit, sich zu engagieren und

Dzieci na spotkaniach są chętne i gotowe do zaangażowania się i

Verantwortung zu übernehmen. Daher sollte man ihnen möglichst

przejmowania odpowiedzialności. Powinno dać się im możliwie wiele

viele Gelegenheiten bieten, sich selbst an der Planung und
Durchführung des Programms zu beteiligen und Teile davon

okazji do współuczestniczenia w planowaniu i realizowaniu

eigenverantwortlich zu übernehmen. Die Kinder können die einzelnen

poszczególne punkty programu. Czas wolny to również okazja do

Programmpunkte eigenaktiv vorbereiten und durchführen. Auch

samodzielnego planowania swojej aktywności.

programu. Dzieci mogą samodzielnie przygotować i przeprowadzić

Freizeiten zwischen den Programmeinheiten bieten den Kindern
darüber hinaus Gelegenheit, ihre Aktivitäten selbst zu gestalten.

Bei der Partizipation sollte folgendes beachtet werden:

Przy partycypacji powinno się mieć na uwadze:

*Es müssen altersgerechte Formen der Beteiligung gefunden
werden, die relevant und dem Entwicklungsstand der Kinder

*Formy partycypacji należy odpowiednio dopasować do wieku dzieci,

angemessen sind. So kann eine Über- bzw. Unterforderungen

ten sposób można zapobiec stawianiu ich przed zbyt dużymi lub zbyt

vermieden werden. Achtung! Erwachsene neigen dazu, Kinder zu
unterschätzen.

małymi wyzwaniami. Uwaga! Dorośli mają skłonność do
niedoceniania dzieci.

*Partizipation sollte kein einmaliges, isoliertes Angebot sein, sondern

*Partycypacja nie powinna być jednorazową ofertą, lecz zasadą, która

als Prinzip den gesamten Prozess der Kinderbegegnung gestalten.

towarzyszy całemu procesowi spotkania dla dzieci. Osoby prowadzące

Dazu gehört auch eine akzeptierende Haltung der ProjektleiterInnen.

spotkanie powinny to akceptować. Samodzielne decyzje dzieci

Die eigenen Entscheidungen der Kinder sollten aufgegriffen und deren

powinny być akceptowane i dopuszczone do realizacji. Krytyka i

Umsetzung zugelassen werden, ohne dass dieser Prozess durch Kritik
und Vorbehalte seitens der Erwachsenen eingegrenzt wird.

zastrzeżenia dorosłych nie powinny ograniczać tego procesu.

tak żeby były one istotne, ale też adekwatne do etapu ich rozwoju. W
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*Partizipation ist keine Umfrage, bei der Wünsche und Ideen

*Partycypacja nie jest ankietą, w której zbiera się oczekiwania i

gesammelt werden, die andere dann bestenfalls erfüllen. Beteiligung
bedeutet, eigene Ideen selbstständig umsetzen können.

pomysły, które w najlepszym wypadku zostaną spełnione.
Partycypacja oznacza możliwość samodzielnego realizowania
własnych pomysłów.

*Partizipation sollte man auf keinen Fall als „Belohnung“ betrachten.

*W żadnym wypadku nie powinno się postrzegać partycypacji jako
„nagrody”.

*Mitwirken bedeutet, Macht zu bekommen. Das Leitungsteam muss
bereit sein, seine Entscheidungsmacht und seine

*Współdziałać oznacza otrzymać władzę. Team musi być gotowy na

Entscheidungsbefugnisse mit Kindern zu teilen und ihnen reale,

przekazać w ich ręce realną, możliwą do udźwignięcia

machbare Verantwortung übertragen. Kinder sollen dabei nicht

odpowiedzialność. Nie powinno się narzucać im swojej woli i nimi

bevormundet oder manipuliert werden.

manipulować.

*Hauptaufgabe des Leitungsteams ist die Schaffung organisatorischer

*Dzieci często nie potrafią rozwijać systematycznego planu i

Rahmenbedingungen und die Unterstützung. Kinder können oft

przewidywać organizacyjnych konieczności. Może się wiec zdarzyć, że

Planungsabläufe und organisatorische Notwendigkeit nicht

ich aktywności natrafią na granice, niemożliwe do pokonania, co

überblicken, demnach kann passieren, dass Aktivitäten der Kinder an

może prowadzić do rozczarowań. Żeby temu zapobiec, team

Grenzen stoßen, was zu Enttäuschungen führt. Um dem
vorzubeugen, sollte das Leitungsteam die Grenzen einschätzen und

powinien oszacować te granice i uświadomić je dzieciom.

sie den Kindern deutlich machen.

to, żeby dzielić z dziećmi swoje uprawniania do decydowania i

Pädagogische zielsetzung ß Cele Pedagogiczne
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Neue wege für jungs und mädchen – geschlechterbewusste arbeit
Nowe kierunki dla chłopców i dziewczyn – edukacja w zakresie
świadomego kształtowania tożsamości płciowej
Wiele dzieci już w okresie wczesnodziecięcym ma bardzo wyraźne
wyobrażenie o tym, jakie kolory są typowe dla dziewczyn, a jakie dla
chłopców. Mogą one nawet łatwo przyporządkować męskie i
żeńskie zachowania. Podobnie kształtują one wyobrażenia
dotyczące męskich i kobiecych ról. Dom rodzinny, szkoła, reklama,
gry komputerowe, a także książki obrazkowe formują już we
wczesnym dzieciństwie wyobrażenia o określonym
przyporządkowaniu ze względu na płeć.
Zdania typu „dziewczynki nie interesują się techniką” albo
„prawdziwi chłopcy nie bawią się lalkami” słyszał/-a niemalże
każdy/-a.
Żeby uniknąć rozwijania się sztywnych stereotypów i niepisanych

Viele Kinder haben schon im Kleinkindalter deutliche
Vorstellungen davon, welche Farben Mädchenfarben sind und
welche Jungenfarben und können klar zuordnen, welche
Aktivitäten männlich und weiblich sind. Ebenso entwickeln sie
feste Vorstellungen über die Rollen von Männern und Frauen.
Elternhaus, Schule, Werbung, Computerspiele und auch
Bilderbücher prägen schon in der frühen Kindheit bestimmte
Geschlechterzuordnungen.
Sätze wie „Mädchen haben kein Interesse an Technik“ oder
„Richtige Jungen spiele nicht mit Puppen“ hat jedeR schon einmal
gehört.
Um zu vermeiden, dass sich daraus starre Stereotype und
festgeschriebene Rollenvorstellungen entwickeln und eine
Festlegung von bestimmten Verhaltensweisen geschieht, ist
geschlechterbewusste Arbeit notwendig.
Wir halten es für sehr wichtig, geschlechtsbezogene Normen und
Werte zu hinterfragen.

wyobrażeń o rolach oraz ustalonych sposobach postępowania,
konieczna
jest
edukacja w
zakresie
świadomego
kształtowania
tożsamości
płciowej.
Uważamy za istotne
zweryfikowanie, czy
istnieją normy i
wartości specyficzne
dla danej płci.
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Folgende Massnahmen haben wir in unserer Projektarbeit

W pracy przy projektach wprowadziłyśmy następujące

eingeführt:

działania:

Erweiterung der Räume, in denen Mädchen und Jungen
zusammen spielen können, z.B. ein gemeinsames
Fussballspiel, gemeinsames Kochen.

Akzeptanz des Rückzugs der Kinder in ihre
„Geschlechtergruppe“. Ein geschlechtsgemischtes
Miteinanderspielen ist genauso wichtig wie das Spielen der

Stworzenie przestrzeni, w której chłopcy i dziewczynki
mogą bawić się razem, np. wspólna gra w piłkę nożną,
wspólne gotowanie.

Akceptowanie wycofywania się dzieci do „swojej grupy
płciowej”. Zabawa w grupie mieszanej jest tak samo ważna,
jak zabawa w grupie członków “własnej płci”.

eigenen „Geschlechtergruppe".

Jungen und Mädchen ermutigen, „Untypisches”
auszuprobieren, auch wenn sie davor Scheu haben oder
sich nicht trauen.

Rollen oder Theaterspiele ohne geschlechtsspezifische
Zuordnung gestalten, z.B. Mädchen als Ritter, Jungen als
Engel etc.

Beide Geschlechter jede Art von Arbeit machen lassen.
Mädchen können genauso gut Holz fürs Lagerfeuer holen
wie Jungen und auch die Jungen können kochen.

Zachęcanie chłopców i dziewczyn do wypróbowywania tego
co „nietypowe”, nawet wtedy, kiedy czują wstyd lub nie mają
odwagi.

Przy grach z podziałem na role lub sztukach teatralnych
przydzielać role bez względy na płeć, np. dziewczynki jako
rycerze, chłopcy w roli aniołów itp.

Pozwalanie dzieciom obydwu płci na wykonywanie każdego
rodzajów pracy. Dziewczyny mogą tak samo dobrze
przynieść drewno na ognisko, jak chłopcy
gotować.

Bei Gruppeneinteilung nicht das Geschlecht als Merkmal der
Gruppenzuordnung nutzen, es gibt sehr viele Alternativen,
Kinder in Gruppen einzuteilen.

Przy podziale na grupy nie brać za kryterium płci, wybierać
inne spośród wielu alternatywnych metod podziału na
grupy.

Methoden
M e t o dy
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Themen für kinderbegegnungen

Tematy na spotkania dla dzieci

Politik und Kinder - diese beiden Begriffe scheinen

Polityka i dzieci – te dwa pojęcia wydają się do siebie nie pasować. Według częstych

zunächst nicht zusammenzupassen. Politik ist
nach landläufiger Meinung eine Sache der

opinii polityka jest sprawą dorosłych. Ale czy rzeczywiście tak jest? My posiadamy inne

Erwachsenen. Ist es aber wirklich so? Wir haben

dzieci, trzeba je tylko odpowiednio „uformować” i opracować.

doświadczenia i wychodzimy z założenia, że wszystkie tematy są odpowiednie dla

andere Erfahrungen gemacht und gehen davon
aus, dass alle Themen für Kinder möglich sind, man

Nie da się zaprzeczyć temu, że dzieci najłatwiej uczą się wówczas, kiedy

muss sie aber entsprechend „zuschneiden“ und
aufbereiten.

zaangażowane są także ich emocje i gdy temat odpowiada ich zainteresowaniom.
Oznacza to, że opracowując temat, zanim skonfrontujemy dzieci z czymś nowym,
należy nawiązać do znanych im treści, np. z życia codziennego.

Dass Kinder dann am besten lernen, wenn sie
emotional beteiligt werden und ein eigenes
Interesse an dem Lernstoff haben, ist
unumstritten. Das bedeutet also, dass man durch
Themengestaltung an ihre eigenen Lebensinhalte
anknüpfen muss, bevor man sie mit Neuem
konfrontiert.

Jegliche methodische Vorgehensweise sollte der
spezifischen Entwicklungsphase der Kinder
entsprechen. Bei der Methodenwahl sind also
sowohl kognitive als auch emotionale und
handlungsbezogene Entwicklungsbedingungen
zu berücksichtigen. Dabei hat das Erleben und
die Erfahrung Vorrang vor einer theoretischen
Vermittlung.

Każde podejście metodyczne powinno odpowiadać specyficznej fazie rozwoju dzieci.
Przy wyborze metod trzeba uwzględniać zarówno poznawczy, emocjonalny jak i
fizyczny stopień rozwoju. Doświadczenie i poznanie jest przy tym ważniejsze niż
teoria.

Methoden - Metody

Spielpädagogik
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pedagogika zabawy

In unserer Arbeit mit Kindern nutzen wir die

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy teorię, że gry nie są tylko rozrywką, ale mają

Erkenntnis, dass Spiele nicht nur ein

także ogromne znaczenie w praktyce pedagogicznej. Umożliwiają opracowanie

Zeitvertreib, sondern auch für die
pädagogische Praxis von großer Bedeutung

ważnych tematów w sposób zabawowy.

sind. Sie ermöglichen, wichtige Themen auf
spielerische Art zu bearbeiten.

Gry można wykorzystać:
- na początku seminarium, żeby ułatwić uczestnikom pierwszy kontakt (gry na

Spiele kann man nutzen:
- als Einstieg für Seminare, um die Teilnehmenden

zapoznanie się),

in einen ersten Kontakt zu bringen

- aby ćwiczyć pracę zespołową z innyni (gry kooperacyjne).

- aby wspierać kontakty i pokonywać bariery (gry integracyjne),

(Kennenlernspiele),
- um Kontakte unter den Kindern zu fördern
und Hemmungen zu senken
(Integrationsspiele),

Zabawa może wspierać i

- um Zusammenarbeit mit anderen zu üben

rozwijać różne umiejętności:

(Kooperationsspiele).

zachowania społeczne,
wzajemny respekt, język,
kreatywność, ruch,
postrzeganie, pewność siebie.

Spielen kann bei den Kindern vieles fördern:
soziales Verhalten, Rücksichtnahme, Sprache,
Kreativität, Bewegung, Wahrnehmung,
Selbstvertrauen. Beim Spielen entwickeln sie
somit ihre sozialen, physischen und
emotionalen Fähigkeiten, und je mehr Spaß
sie dabei haben, umso intensiver prägt sich
das Gelernte ein.

Podczas zabaw dzieci rozwijają
socjalne, fizyczne i
emocjonalne umiejętności, a
im więcej przy tym radości,
tym intensywniejszy proces
przyswajania .
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Tipps
i
k
w
ó
z
Ws k a
gezwungen werden.

Spielen muss Spass machen - niemand darf zum Spielen

Zabawa musi sprawiać radość - nikt nie może być zmuszany
do zabawy.

Spiele so einsetzen, dass unterschiedliche Fähigkeiten und

Zabawy tak dobierać, aby pobudzać u dzieci różnorodne

Fertigkeiten der Kinder angesprochen werden; alle Sinne

zdolności i umiejętności; aktywować wszystkie zmysły.

aktivieren.
Spiele einsetzen, wo Sprache keine dominante Rolle einnimmt.

Wybierać takie Zabawy, w których język nie odgrywa
dominującej roli.

Eine Vielfalt methodischer Mittel verwenden. Neues

Dobierać różnorodne środki metodyczne. Wypróbowywać

Ausprobieren und Überraschungen zum Einsatz bringen. Die
Beschränkung der Spiele auf nur eine Methode ist für Kinder

nowe metody i wprowadzać elementy zaskoczenia.
Ograniczenie zabaw tylko do jednej metody jest dla dzieci

sehr ermüdend.

bardzo nużące.

Die Kreativität der Kinder fördern, indem offene Aufgaben

Wspierać kreatywność dzieci poprzez stawianie otwartych

gestellt werden; den Kindern viel Freiraum lassen, um eigene
Ideen zu realisieren; Aktivitäten anbieten, die sie nicht

zadań; Pozostawić dzieciom dużo przestrzeni, żeby mogły

einschränken.

nie ograniczają.

Auch in der Freizeit versuchen, die Kinder zu aktivieren.

W czasie wolnym dla dzieci, zachęcać je do aktywności;

Bereitstellen von Spielen, Bastel- und Baumaterial im
öffentlichen Raum (z.B. Domino, Stifte, Memory, Karten, Papier,

Udostępnić gry, dać do dyspozycji materiały do
majsterkowania, budowania (np. domino, flamastry, memory,

Postkarten, Bälle, Seile...).

karty, papier, pocztówki, piłki, liny…).

Möglichst keine SiegerInnen- GewinnerInnen Spiele einsetzen,

Starać się nie wprowadzać Zabaw, w których są zwycięzcy i

um Stress und Frustration zu vermeiden.

przegrani, aby tym sposobem unikać stresu i frustracji.

Spiele vermeiden, die Reflexion auf einem hohen

UnikaćZabaw, które wymagają refleksji o wysokim poziomie
abstrakcji.

Abstraktionsniveau erfordern.

realizować własne pomysły; Oferować aktywności, które ich

Methoden - Metody
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Kommunikacja a Język

Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren besitzen generell geringe

Dzieci w wieku od 8 do 12 lat dysponują zazwyczaj nieznaczną

Fremdsprachenkenntnisse. Hier stellt sich die Frage nach der

znajomością języków obcych. Tutaj pojawia się pytanie o

Kommunikation der Kinder während einer Begegnung, bei der

możliwości komunikowania się dzieci podczas spotkania, na

unterschiedliche Muttersprachen gesprochen werden.

którym mówi się różnymi językami ojczystymi.

EinE SprachmittlerIn ist notwendig. Da dieseR aber auch

Jeden/na pośrednik/czka językowy/a jest niezbędny/a.

Ruhephasen benötigt und zudem nicht zu jeder Zeit an allen Orten
sein kann, bleibt die Frage der gemeinsamen Kommunikation

Ale również on/ona potrzebuje przerwy, a do tego nie może się

weiterhin offen.

dotyczące komunikowania się pozostaje wciąż otwarte.

Während bei Erwachsenen oder Jugendlichen aufgrund

W przypadku dorosłych lub młodzieży, w związku z brakiem

mangelnder Sprachkenntnisse eine größere Hemmschwelle zu

znajomości języka obcego, istnieje dużo większa bariera do

bestehen scheint, ist der Umgang mit Sprachbarrieren bei Kindern
jedoch viel einfacher. Mangelnde Sprachkenntnisse werden nicht

pokonania niż u dzieci. Brak umiejętności językowych nie jest dla

als Verständigungshindernis wahr genommen. Kinder finden

Dzieci zawsze znajdują drogę do komunikowania się. Szczególną

immer einen Weg, um zu kommunizieren. Eine besondere Rolle

rolę przy tym odgrywa komunikacja niewerbalna. Pozasłowna

nimmt dabei die nonverbale Kommunikation ein. Der nonverbale

wymiana informacji jest ulubioną strategią stosowaną w

Austausch ist die beliebteste Strategie, miteinander zu „sprechen“.
Phantasievolle Körpersprache, Gestik und Mimik sind bei der

dziecięcych „rozmowach”. Pełen fantazji język ciała, gesty, mimika

Verständigung unter Kindern unersetzbar. Da sich die Kinder auch

że dzieci potrafią się porozumiewać bez używania werbalnej

ohne Sprache verständigen können, heißt es aber noch lange nicht,

jednocześnie znaleźć we wszystkich miejscach. Dlatego też pytanie

dzieci problem we wzajemnym porozumiewaniu się.

są niezastąpione przy wzajemnym porozumiewaniu się. Jednak to,
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dass wir das Thema Sprache weglassen sollen. Im Gegenteil, wir

mowy, nie oznacza jeszcze, iż kwestja językowa powiniena zostać

sollten die Fremdsprachenkenntnisse der Teilnehmenden erweitern
und ihnen die Möglichkeit geben, Sprache als wichtiges Element der

pominięta, wręcz przeciwnie. Powinniśmy poszerzać znajomość

Kultur kennen zu lernen. Als die beste Methode empfehlen wir die

języka, jako ważnego elementu kultury. Jako najlepszą metodę

Sprachanimation.

polecamy animację językową.

Sprachanimation ermöglicht auf spielerische Art und Weise:

Animacja językowa umożliwia w zabawowy sposób:

- das Interesse an der Fremdsprache zu wecken,

- wzbudzenie zainteresowania językiem obcym,

- für die Fremdsprache zu sensibilisieren,
- erste Wörter und häufig benutzte Ausdrücke der anderen Sprache

- uwrażliwienie na język abcy,

zu erlernen,

w danym języku,

- die Kultur des jeweils anderen Landes näher zu bringen,
- die Gruppe zu integrieren,

- przybliżenie kultury danego kraju,
- integrowanie grupy,

- schöne Momente zu erleben.

- doświadczenie pięknych chwil.

Bei der Sprachanimation steht der kreative und spielerische
Umgang mit der Sprache an erster Stelle, es sollte auf keinen Fall

Przy animacji językowej najważniejsze są kreatywne i zabawowe

eine Unterrichtsatmosphäre entstehen. Es gibt hierbei, wie auch in

atmosfera zajęć szkolnych.

allen anderen Programmpunkten, keinen Zwang und niemand wird

Nie ma tutaj, tak samo jak w innych punktach programu, żadnego
przymusu i nikt nie jest oceniany.

geprüft.

Tipp!

języka obcego wśród uczestników/czek i umożliwić im poznanie

- przyswojenie sobie pierwszych słów i wyrażeń często używanych

zajęcia językowe. W żadnym wypadku nie powinna powstać

wskazó

wka!

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder gerne ein

Nasze doświadczenie pokazało, że dzieci chętnie tworzą własny

eigenes Wörterbuch erstellen. Man kann dafür kleine

słownik. Można w tym celu kupić i rozdać małe notatniki.

Notizbücher kaufen oder auch basteln. Kinder nehmen dies
gern als eine Art Geschenk an und haben etwas, worin sie alle

Dzieci chętnie przyjmą taki rodzaj prezentu, gdzie mogą

neuen Wörter aufschreiben können. Es ist gleichzeitig etwas,

będą mogły zabrać do domu i co będzie im przypominać o

das sie nach Hause mitnehmen können und das sie an die

spotkaniu. Ten słownik od początku stanie się dla dzieci stałym i
osobistym towarzyszem.

Begegnung erinnert. Das Wörterbuch wird von Anfang an ein
ständiger und ganz persönlicher Begleiter sein.

zapisywać nowo poznane słowa. Jest to jednocześnie coś, co
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Wie spielt man mit Kindern? - Tipps zur Spieldurchführung
Jak bawić się z dziećmi? - Wskazówki do Przeprowadzania Zabaw
Die folgenden Tipps sollen helfen, die Spiele richtig vorzubereiten und
mit Erfolg durchzuführen.

Vorbereitungsphase:

Następujące wskazówki mają pomóc we właściwym przygotowaniu i
poprawnym przeprowadzeniu zabaw.

Faza przygotowania:

Voraussetzungen, Material, Stimmung der Gruppe).

Sprawdzić wykonalność zabawy (przestrzeń i czas, materiały, nastrój
grupy).

Den Schwierigkeitsgrad den Kindern anpassen. Jede Gruppe ist

Dopasować stopień trudności do dzieci. Każda grupa jest inna,

anders, somit muss man bei der Wahl des Spiels gruppenspezifische

dlatego przy wyborze zabawy trzeba wziąć pod uwagę specyficzne

Merkmale berücksichtigen oder das Spiel abändern und an die Gruppe

cechy grupy. Gdy to konieczne zrezygnować z zabawy lub odpowiednio

anpassen.

dopasować jej zasady.

Alternative Szenarien antizipieren. Das Spiel sollte im Vorfeld
durchdacht werden und unterschiedliche Varianten des Spielverlaufs

Przewidywać alternatywne scenariusze. Zabawa powinna być

berücksichtigt werden. Man kann zwar nicht jede überraschende

jej przebieg. Trzeba się liczyć także z nietypowymi zdarzeniami.

Das Spiel nach seiner Machbarkeit prüfen (räumliche und zeitliche

wcześniej dobrze przemyślana, gdyż nie zawsze można przewidzieć

Wendung hervorsehen, es gilt aber damit zu rechnen, dass solches
auch passieren kann.

Anleitungsphase:

Faza instrukcji

Für eine Atmosphäre sorgen, die die Kinder unterstützt und ermutigt.

Zapewnić atmosferę, która wspiera i dodaje odwagi dzieciom.

Die Atmosphäre leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des

Atmosfera jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do

Spiels. Fast immer lohnt es sich, eine Atmosphäre zu schaffen, die sich

pozytywnego przebiegu zabawy. Prawie zawsze warto stworzyć taką

zumindest leicht vom Alltag unterscheidet. Durch eine phantasievolle

atmosferę, która przynajmniej trochę różni się od codzienności.

Einführung kann die Neugierde der Kinder auf das Spiel geweckt und
ihre Phantasie angeregt werden.

Poprzez pełne fantazji wprowadzenie zainteresować dzieci zabawą i
pobudzić ich fantazję.
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Das Spiel klar und verständlich erklären. Kinder verfügen über eine

Jasno i zrozumiale wytłumaczyć zasady zabawy. Dzieci mają krótszy

kürzere Aufmerksamkeitsspanne als beispielsweise Jugendliche, die
Aufgabe sollte somit kurz und bündig formuliert werden. Es lohnt

czas koncentracji, niż na przykład młodzież. Zadania powinny być

sich, die Anleitung durch Anschauungsmaterial zu ergänzen. Dabei

instrukcji, przygotować materiał wizualny. Należy pamiętać, że

soll man daran denken, dass alles übersetzt werden muss, es dauert

wszystko to co się mówi musi zostać przetłumaczone, wiec całe

damit doppelt so lang.

wprowadzenie trwa zazwyczaj dwa razy dłużej.

Die Aufgaben als Angebot formulieren. Das Mitspielen sollte freiwillig

Zadania mają brzmieć jak oferta. Udział w zabawach ma być

sein. Wenn ein Kind nicht mitspielen will, soll man es nicht zwingen,

dobrowolny. Jeśli któreś dziecko nie chce brać udziału, nie można go

es sollte aber integriert werden, beispielsweise indem man ihm eine

zmuszać. Należy spróbować włączyć je do zabawy poprzez

andere Rolle anbietet z.B. die Beobachtungsrolle. Die Aufgabe sollte

zaoferowanie mu innej roli np. obserwatora. Zadanie powinno być dla

ihm wichtig erscheinen und Bedeutung haben.

niego atrakcyjne i znaczące.

Wenn die Gruppe unaufmerksam ist, die Aufgabe nicht sofort noch

Jeśli grupa jest nieuważna, nie należy od razu tłumaczyć zadania

einmal erklären, sondern beispielsweise fragen, ob jemand sich daran

jeszcze raz, lecz na przykład zapytać, czy ktoś potrafi sobie

erinnern kann, worum es in dem Spiel geht.

przypomnieć, na czym polega ta gra.

Aktionsphase

krótko i zwięźle sformułowane. Opłaca się, jako uzupełnienie

Faza działania

Einen sicheren und ungestörten Ablauf garantieren.

Zagwarantować bezpieczny i niezakłócony przebieg zabawy.

Das Spielgeschehen so wenig wie möglich beeinflussen, eine
Beobachterrolle einnehmen.

Jak najmniej wpływać na przebieg zabawy, wcielić się w rolę
obserwatora.

Interaktionen der Kinder beobachten. Nur dann eingreifen, wenn

Obserwować interakcję dzieci. Interweniować tylko wtedy, gdy

Materialien oder Ausstattung zerstört wird, Kinder um Hilfe bitten

materiały albo wyposażenie są niszczone, dzieci proszą o pomoc lub

oder es offensichtlich wird, dass sie Hilfe brauchen.

jest oczywiste, że jej potrzebują.

Das Spiel im richtigen Moment beenden, nicht zulassen, dass
Langeweile aufkommt.

Zakończyć zabawę we właściwym momencie, nie czekać, aż się
znudzi.

Reflexionsphase

Faza refleksji

Allen Teilnehmenden ermöglichen, ihre Erfahrungen auszudrücken.

Dać wszystkim uczestnikom możliwość opowiedzenia o swoich

Aber respektieren, wenn jemand nichts sagen will.

przeżyciach. Akceptować, jeśli ktoś nie chce nic powiedzieć.

Freiwilligkeit ist das wichtigste Prinzip.

Dobrowolność jest pierwszorzędną zasadą.

Eine konstruktive Gesprächsatmosphäre fördern. Der Einsatz von

Stworzyć konstruktywną atmosferą do rozmowy. Wprowadzenie

bestimmten Gesprächs- oder Feed-back-Regeln kann dabei hilfreich

pewnych reguł rozmowy czy feedback-u może być bardzo pomocne.

sein. Damit z.B. nicht alle durcheinander sprechen, kann man einen

Np. żeby nie wszyscy mówili jednocześnie można
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der/die aktuell den Redestab hält, darf sprechen.

wprowadzić przedmiot, który posłuży za mikrofon. Mówi tylko osoba,
która w danym momencie trzyma mikrofon.

Durch Fragen dass eigenständige Denken der Kinder zu unterstützen

Poprzez pytania wspierać samodzielne myślenie dzieci, nie uprzedzać

und nicht durch Vorsagen vorwegnehmen. Eine wichtige Kompetenz

puenty. Ważną kompetencją jest powtarzanie tego, co powiedziały

ist das Spiegeln dessen, was die Kinder gesagt haben. So fühlen sie sich
gehört und ermutigt, weiter zu machen.

dzieci. W ten sposób poczują się one wysłuchane i zachęcone do
kontynuowania wypowiedzi.

Eigene Eindrücke und Beobachtungen in Form von Fragen einbringen.

Własne wrażenia i obserwacje wprowadzać w formie pytań.

Der Gruppe ein konstruktives Feedback geben. Bei Kritik den Kindern

Dać grupie konstruktywny feedback. Przy krytyce uświadomić

klar machen, welche Wirkung ihr Verhalten hatte und was sie in der
Zukunft konkret ändern können, damit ihre Handlungen bessere

dzieciom, jakie skutek miało ich zachowanie i co konkretnie mogą

Ergebnisse bringen. Konstruktiv sein heißt Perspektiven für die

konstruktywnym oznacza - przedstawiać perspektywy na przyszłość.

Gegenstand einführen, der als Redestab dient: nur derjenige/diejenige

zmienić w przyszłości, żeby ich działanie przyniosło lepsze wyniki. Być

Zukunft bieten.
Das Positive für den Schluss lassen und damit die Reflexionsrunde

To co pozytywne zostawić na koniec i miłym akcentem zakończyć

positiv abschließen, um die Kinder zu ermutigen. Es geht dabei nicht
darum, sie mit Komplimente zu torpedieren. Stattdessen ihren Einsatz

refleksję i tym zmotywować dzieci. Nie chodzi przy tym o zasypywanie

betonen, ihre Mühe und die Strategien, die sie angewendet haben.

dzieci komplementami, tylko o podkreślenie ich wkładu, włożonego
trudu i docenienie zastosowanych strategii.

Obejmuje wszystkie fazy

Phasenübergreifend
Der Sicherheitsaspekt steht immer im Vordergrund. Es ist hier

Aspekt bezpieczeństwa stoi zawsze na pierwszym miejscu. Mamy tu

sowohl die physische als auch emotionale Sicherheit gemeint. Es kann
passieren, dass jemand Angst vor Dunkelheit hat und es als

na myśli nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale także bezpieczeństwo

unangenehm oder unerträglich empfindet, eine Augenbinde zu
tragen.

powoduje, że zabawy z opaską na oczach są dla niego nieprzyjemne, a
nawet nie do zniesienia.

Das Spiel unterbrechen, wenn die Teilnehmenden die

Przerwać zabawę jeśli uczestnicy nie przestrzegają zasad

Sicherheitsaspekte nicht beachten

bezpieczeństwa.

Präsent sein, als AnsprechpartnerIn zur Verfügung stehen. Am besten

Być osiągalnym i dyspozycyjnym. Przebywać w pobliżu miejsca
przebiegu zabawy.

einen Aufenthaltsort am Rande des Spielgeschehens wählen.

emocjonalne. Może się zdarzyć, że ktoś boi się ciemności, co

Flexibel sein und spontan auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren.

Być elastycznym i spontanicznie reagować na potrzeby dzieci, nie

Nicht versuchen, um jeden Preis das Spiel nach einem festen Plan

próbować za wszelką cenę trzymać się planu przebiegu zabawy, który

durchzuführen. Der kann zwar wunderschön sein, aber an Interessen

może być świetnie opracowany, ale mijać się z zainteresowaniem i
potrzebami dzieci.

oder Bedürfnissen der Kinder vorbei gehen.
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Rechtsfragen - regulacje prawne

Die Aufsichtspflicht ist der zentrale Punkt, mit dem sämtliche

Obowiązek nadzoru jest kluczową kwestią jeżeli chodzi o regulacje

Rechtsfragen in der Kinder- und Jugendarbeit verbunden sind.

prawne odnośnie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Laut Gesetz richtet sich das Maß der Erfüllung nach Alters- und
Entwicklungsstand, woraus sich eine intensivierte Notwendigkeit der

Według prawa zakres sprawowania nadzoru zależy od wieku i stopnia
rozwoju podopiecznych. Dlatego szczególnie przy spotkaniach dla

Aufsichtspflicht bei Kinderbegegnungen ergibt. Die deutsche

dzieci, obowiązek nadzoru jest sprawą bardzo istotną i nieuniknioną.

Rechtssprechung entwickelte dazu einige Maßstäbe:

Niemiecka władza sądowa ustaliła następujące regulacje prawne,

- Pflicht zur umfassenden Information, d.h. vor der Begegnung sind
Informationen über die zu beaufsichtigenden Kinder und den

które określają zakres sprawowania nadzoru:

Veranstaltungsort einzuholen
- Pflicht zur Vermeidung/ Beseitigung von Gefahrenquellen, d.h. keine

informacje o dzieciach objętych opieką oraz informacje o miejscu
spotkania.

Gefahrenquellen schaffen, vorhandene Gefahrenquellen beseitigen

- Obowiązek unikania i eliminowanie zagrożeń, tzn. nie stwarzać

- Pflicht zur Belehrung, d.h. vor Veranstaltungsbeginn auf
Gefahrensituationen aufmerksam machen und die Regeln klären

sytuacji narażających podopiecznych na niebezpieczeństwo,

- Pflicht zur tatsächlichen Aufsicht und Überwachung, d.h. die

- Obowiązek pouczania, tzn. przed rozpoczęciem spotkania, należy

tatsächliche Aufsichtsführung

zwrócić uwagę uczestników na sytuacje zagrażające zdrowiu oraz

- Pflicht zum Eingreifen in gefährlichen Situationen, d.h. Eingreifen,

zapoznać ich z panującymi regułami.
- Obowiązek sprawowania nadzoru i kontroli

um Verletzungen und Schäden zu verhindern

- Obowiązek zebrania danych tzn. przed spotkaniem należy zebrać

eliminować zaistniałe źródła zagrożeń.

- Obowiązek interweniowania w sytuacjach zagrożenia tzn.
interweniować, aby zapobiec obrażeniom ciała lub innym szkodom.

Darüber hinaus muss das Jugendschutzgesetz beachtet werden.
Grundsätzlich gelten die Rechtsvorschriften des Staates, in dem das

Ponadto należy przestrzegać ustawy o ochronie młodzieży i pamiętać

Programm stattfindet. Im Bereich des Jugendschutzgesetzes gelten

których to spotkanie się odbywa. Obowiązujące są także

des Weiteren nicht nur die gesetzlichen Vorschriften des

uregulowania danego ośrodka i miejsca, jeśli posiadają one solidną

Veranstaltungsortes, sondern auch die des Heimatortes zu beachten,

podstawę prawną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
publikacji wydanej przez PNWM pt.: „Informacje o przepisach

wenn diese eine strengere Gesetzesgrundlage aufweisen.
Weiterführend dazu empfehlen wir die Veröffentlichung des DPJW

o tym, iż podczas spotkania obowiązują regulacje prawne państwa w

prawnych regulujących kwestie ochrony młodzieży i osób

„Informationen zum Jugendschutz und anderen rechtlichen Fragen

niepełnoletnich oraz inne regulacje prawne w polsko-niemieckiej

im deutsch-polnischen Jugendaustausch".

wymianie młodzieży”.

Aus der Verantwortung des Leitungsteams ergeben sich weitere

Przed rozpoczęciem spotkania należy wyjaśnić niżej wymienione

Punkte, die es vor der Begegnung zu klären gibt, um einen sicheren

kwestie, które wynikają z odpowiedzialności jaką posiadają

und stressfreien Ablauf der Begegnung für die Kinder, deren Eltern
und auch für die Teamleitung zu gewährleisten. Dazu gehört unter

prowadzący/e. Pomoże to zagwarantować bezpieczny i spokojny
przebieg spotkania zarówno dla dzieci, ich rodziców jak i samych

anderem die Bereitstellung eines vollständigen Erste-Hilfekasten und

prowadzących. Do tych kwesii zalicza się m.in: przygotowanie w pełni

im Idealfall eine erst kurz zurück liegende umfassende Schulung zum

wyposażonej apteczki pierwszej pomocy, odbycie

Rechtsfragen - regulacje prawne
Thema Erste Hilfe bei Kindern.
Des Weiteren erleichtert ein Elternbrief, in dem Krankheiten,
notwendige Medikamenteneinnahmen oder andere Besonderheiten
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kompleksowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy u
dzieci.
Pomocnym może okazać się też karta informacyjna o stanie zdrowia

des Kindes eingetragen, sowie die Erlaubnis zu bestimmten

dziecka, na której rodzice umieszczają dane o jego chorobach,

Freizeitaktivitäten (z.B. Badeerlaubnis) von den

niezbędnych środkach medycznych lub innych osobliwościach. Na

Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Die Kinder müssen

karcie może znajdować się również pisemna zgoda osób
uprawnionych do sprawowania opieki rodzicielskiej na uczestnictwo

über einen gültigen Kinderausweis oder Reisepass verfügen. Den
Eltern sollte deutlich gemacht werden, dass das Kind bei
Nichtvorhandensein des Passes die Reise nicht antreten darf.

dziecka w określonych zajęciach w czasie wolnym, np. zezwolenie na
kąpiel w morzu.
Dzieci powinny posiadać aktualny paszport, iż w razie braku
paszportu dziecka, nie może ono uczestniczyć w podróży.

Eine Auslandskranken- und Haftpflichtversicherung muss beim

Niezbędnym jest zawarcie na rzecz uczestników umowy

zuständigen Träger oder Verein abgeschlossen werden. Es ist

ubezpieczeniowej na pobyt dzieci za granicą oraz polisy od

empfehlenswert, eine Infostunde für die interessierten Kinder und

odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli zezwala na to miejsce zamieszkania

deren Eltern zu organisieren, wenn sich das Einzugsgebiet der

uczestników/czek, zaleca się zorganizowanie spotkania
przedwyjazdowego dla dzieci i ich rodziców. W ten sposób dochodzi do

Teilnehmenden örtlich begrenzt. So kann ein notwendiger
Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten (Eltern, Kinder,

wymiany informacji pomiędzy wszystkimi stronami (rodzicami,

TeamerInnen) stattfinden, Fragen können beantwortet werden sowie

dziećmi i prowadzącymi). Podczas takiego spotkania można uzyskać

Vorschläge und Ideen mit eingebracht werden. Zudem fördert eine

odpowiedzi na dodatkowe pytania i przedstawić propozycje np.

umfassende Information sowie ein gegenseitiges Kennen lernen das

odnośnie programu. Dodatkowo taka wymiana informacji i osobiste

Vertrauen zwischen allen Beteiligten.

poznanie się sprzyjają budowaniu zaufania pomiędzy wszystkimi
stronami.
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Team

Zespół Prowadzący

Es bietet sich an, allen Teammitgliedern eine feste

Wszyscy członkowie zespołu prowadzącego powinni mieć poczucie

Gruppenzugehörigkeit zuzuschreiben, gleichzeitig aber auch ihre

przynależności do grupy. Jednocześnie już na samym początku trzeba

Rollen und die damit verbundenen Zuständigkeitsbereiche bereits

podzielić kompetencje i ustalić zakres obowiązków przejmowanych

von vornherein im Team zu klären. Dies erleichtert, sich der

przez poszczególne osoby. Wyraźny podział obowiązków sprzyja

Aufgabenverteilung im Team bewusst zu werden. Folglich entsteht
ein angenehmes Arbeitsklima, indem sich jedeR über seinen/ihren

pozytywnej atmosferze w teamie i ułatwia pracę.

Verantwortungsbereich bewusst ist, was indirekt zur Entlastung
beiträgt.
Die Anzahl der TeamerInnen richtet sich nach der
TeilnehmerInnenanzahl. In der Regel ist der Betreuerschlüssel bei
einer Kinderbegegnung höher angesetzt als beispielsweise bei
Jugendbegegnungen, um der erforderlichen Aufsichtspflicht
nachkommen zu können.
Bei der Planung einer Kinderbegegnung sollte bedacht werden, dass
Kinder oft noch ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit
und Fürsorge besitzen, welche sie einfordern werden. Jedes
Teammitglied muss in der Lage sein, darauf eingehen zu können.
Selbstverständlich sollte das Team binational sein und im Idealfall
beide Geschlechter vertreten. Zum Team gehört außerdem
mindestens einE SprachmittlerIn, welche schon während der
Programmplanung im deutsch-polnischen Leitungsteam in ihrer
Funktion miteinbezogen werden kann.
Unsere Erfahrungen zeigten, dass sich weitere Teammitglieder in
Form von PraktikantInnen oder Freiwilligen als hilfreich erweisen. In
Absprache können diesen unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche,
wie z.B. die Unterstützung der Selbstorganisation, zugeschrieben
werden.
Vorraussetzung für ein gut funktionierendes Team ist
selbsterklärend: alle Teambeteiligten haben Spaß am Umgang mit
Kindern, sie nehmen die Bedürfnisse der Kinder wahr und können auf
sie eingehen, sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und sie
sind sich ihrer Aufsichtspflicht bewusst. Darüber hinaus beinhaltet
eine kinderfreundliche Einstellung, dem Wort des Kindes Gehör zu
verschaffen.

Ilość prowadzących spotkanie zależna jest od wielkości grupy. Przy
spotkaniach dla dzieci wymaga się większego teamu, niż przy
wymianach młodzieżowych, związane jest to z obowiązkiem
nadzoru, któremu trzeba sprostać.
Przy planowaniu spotkania trzeba uwzględnić, że dzieci często
wymagają szczególnej uwagi i opieki, którą będą starały się otrzymać
od członków teamu. Każdy/a prowadzący/a powinien/nna o tym
wiedzieć i być na to przygotowany/a.
Oczywistym wydaje się również fakt, iż team powinien być dwunarodowy oraz w idealnym przypadku reprezentowany przez
przedstawicieli obu płci. Ponadto do zespołu należą również
pośrednicy/-czki językowi/-e, których już w fazie planowania należy
zintegrować z polsko-niemieckim zespołem prowadzącym spotkanie.
Z naszych doświadczeń wiemy, iż przy realizacji spotkania bardzo
pomocnymi mogą być praktykanci/tki czy wolontariusze/ki. Można
im przydzielone konkretne zadania, np. pomoc przy samoorganizacji.
Kończąc oczywistym wydaje się fakt, iż warunkiem dobrego
funkcjonowania zespołu jest to, aby jego członkowie odczuwali
radość podczas pracy z dziećmi, byli wrażliwi na ich potrzeby i umieli
na nie reagować, byli gotowi i świadomi odpowiedzialności i
obowiązku sprawowania opieki. Przyjazne nastawienie wobec dzieci
oznacza ponadto, aby umieć wysłuchać tego, co chcą nam powiedzieć.

Programmentwicklung - rozwój programu

Teilnehmer und Teilnehmerinnen

35

Uczestnicy i Uczestniczki

Das Alter der Teilnehmenden umfasst bei einer Kinderbegegnung in

Grupa wiekowa uczestników/czek spotkań dla dzieci to z reguły 8-12

der Regel die Altersspanne von 8-12 Jahren. Kindern unter 8 Jahren fällt

lat. Dzieci poniżej 8 roku mają zazwyczaj trudności z rozstaniem się z

es meist noch schwer, sich längere Zeit vom Elternhaus zu trennen

rodzicami na dłużej, dzieci powyżej 12 roku mają już zazwyczaj inne
zainteresowania i potrzeby, którym spotkanie dla dzieci nie zawsze jest

und ab 12 Jahren werden häufig schon andere Bedürfnisse und
Ansprüche entwickelt. Eine Kinderbegegnung kann diesen nicht

w stanie sprostać. Granice wiekowe mogą się przesuwać, a stopień

immer gerecht werden. Natürlich verschieben sich die Altersgrenzen

rozwoju nie u każdego jest taki sam, nie należy więc sztywno

und der damit verbundene Entwicklungsstand mitunter, sodass diese

obstawać przy tych granicach.

flexibel gehalten werden können.
Die Anzahl der Teilnehmenden richtet sich häufig nach dem Thema der
Begegnung. Ein Zirkusseminar ermöglichte uns beispielsweise, 40

Liczba uczestników zależy często od tematu spotkania. Przykładowo

Kinder in die Gruppe aufzunehmen, denn jedes Kind konnte
gleichberechtigt an allen Programmpunkten mitwirken, und für die

dziecko w równym stopniu miało możliwość udziału w realizacji
programu i zaprezentowaniu swoich mocnych stron podczas

Aufführung war jedes Gruppenmitglied mit seinen/ihren Stärken

finałowego przedstawienia. Mimo, że była to liczna grupa, razem

na warsztaty cyrkowe mogliśmy przyjąć 40 osobową grupę. Każde

gefragt. Eine große Gruppe ermöglichte hier, etwas Großartiges
gemeinsam entstehen zu lassen.

udało się stowrzyć wspaniałe przedstawienie. To dzięki tak dużej

Wird aber zum Beispiel ein Trickfilm gedreht, sollte darauf geachtet

Jeżeli jednak chce się stworzyć np. film animowany, należy zwrócić

werden, dass genügend Equipment für alle zur Verfügung gestellt

uwagę na to, iż ograniczona ilość sprzętu technicznego wymaga

werden kann, womit die Anzahl der Teilnehmenden folglich begrenzt

ograniczenia ilości uczestników/czek.

ist.
Damit sich die Kinder in einer gleichberechtigten Gruppe wieder

Aby dzieci czuły się w grupie swobodnie, należy zadbać o wyważoną

finden, ist es wichtig, dass das Verhältnis der deutschen und

proporcję, jeśli chodzi o ilość uczestników/czek niemieckich i polskich.

polnischen Teilnehmenden ausgewogen ist. Gleichzeitig sollte auch

Równocześnie zwracamy uwagę na to, że mogą występić probleny

darauf geachtet werden, dass sich nicht plötzlich nur drei Jungen in

interacyjne w grupy, która liczy tylko 3 chłopców i aż 15 dziewczynek.
Przy szukaniu uczestników/czek na prowadzone przez nas spotkania

einer Gruppe von 15 Mädchen wieder finden.
Wir legen Wert darauf, dass sich unser TeilnehmerInnenfeld nicht

liczbie uczestników/czek efekt końcowy spotkania był wspaniały.

staramy się umożliwić wzięcie udział każdemu dziecku, niezależnie

begrenzt, das heißt beispielsweise, dass wir Teilnehmende aus allen

od statusu finansowego jego rodziców. ( Umożliwiamy to np. poprzez

gesellschaftlichen Bereichen werben und ihnen die Teilnahme

rozłożenie kosztów uczestnictwa na raty lub zmniejszenie opłat.)

ermöglichen. (Z.B. durch die Möglichkeit, den Teilnehmendenbetrag in
Raten zu zahlen oder zu mindern.)
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Unterkunft

Zakwaterowanie

Bei der Wahl der Unterkunft ist im Rahmen einer Kinderbegegnung

Wybierając miejsce realizacji projektu i rodzaj zakwaterowania trzeba

die Lage und die Umgebung von besonderer Bedeutung. Diese bieten

wziąć pod uwagę położenie i otoczenie. Idealnie byłoby zapewnienie

im Idealfall großzügige Flächen, auf denen unbegrenztes Toben für

dzieciom dużych przestrzeni na świeżym powietrzu. Także

Kinder möglich ist. Auch die Räumlichkeiten sollten großzügig

pomieszczenia seminaryjne powinny być duże, aby w razie złej

geschnitten sein, um genügend Spielraum für
Schlechtwettervarianten bieten zu können.

pogody umożliwić dzieciom wystarczająco dużą przestrzeń do
zabawy.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine Unterkunft auf dem Land

Z naszych doświadczeń wynika, iż zakwaterowanie w miejscu

für Kinder oft attraktiver ist. Die meisten Sehenswürdigkeiten oder

położonym na obszarach wiejskich jest dla dzieci bardziej atrakcyjne.

das bei Jugendlichen so beliebte shoppen sind für Kinder weniger

Zwiedzanie zabytków czy tak lubiane przez młodzież zakupy, cieszą

interessant. Ein Wald und eine große Wiese jedoch bieten für Kinder
einen Abenteuerspielplatz. Hier haben sie die Möglichkeit, sich

się u dzieci mniejszym zainteresowaniem. Las i łąka mogą stać się

weniger Einschränkungen zu unterziehen. Sie können sich frei

swobodnego poruszania się bez obaw przed ruchem ulicznym, można

bewegen, denn es droht keine angrenzende Straße und sie können

się też wykrzyczeć, nie drażniąc przy tym sąsiadów.

auch mal lauter werden, denn die Nachbarn befinden sich nicht direkt

Jeżeli spotkanie jednak odbywa się w mieście, to należy zaplanować

neben an. Grundlegend bei einer Begegnung in der Stadt ist folglich,
dass Ausflüge geplant werden, bei denen sich mit viel Bewegung und

wycieczki poza obszar zabudowany, które zapewniają dzieciom okazję

uneingeschränktem Lautstärkepegel ausgetobt werden kann. Dies

ogólnego zadowolenia dzieci i prowadzących.

wird dem Team und insbesondere den Kindern einen guten Ausgleich
verschaffen und zur Zufriedenheit beitragen.

fascynującym placem zabaw. Takie położenia daje możliwość

do rozładowania swojej energii. Takie rozwiązanie przyczyni się do

Programmentwicklung - rozwój programu

Zeitrahmen
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Ramy czasowe

Wir schlagen vor, eine Kinderbegegnung für nicht weniger als 4 Tage,

Proponujemy, aby spotkania dla dzieci nie trwał krócej niż 4 i nie

um entstandene Gruppenprozesse nicht abbrechen zu müssen, und

dłużej niż 7 dni. Nie dojdzie wtedy do zaburzenia przebiegających

nicht mehr als 7 Tage zu planen, um eventuell aufkommenden
Heimweh vorzubeugen.

procesów grupowych i uniknie się narastającej tęsknoty za domem
rodzinnym,.

Am Ende der Begegnung kann die Vorführung eines Theaterstücks, die

W ostatnim dniu mogą odbyć się podsumowujące prezentacje, np.

Fassung eines Trickfilms oder ähnliches stehen. Je nach Art und Ziel

stworzonej sztuki teatralnej lub nakręconego filmu animowanego. To
rodzaj i cel spotkania decyduje o ramach czasowych i tempie, w jakim

der Begegnung entscheidet sich die Strukturierung des Zeitplans und
die Intensität einzelner Programmpunkte.
In jedem Falle ist es wichtig, darauf zu achten, dass die einzelnen

realizujemy poszczególne punkty programu. W każdym wypadku

Einheiten nicht zu lange dauern und abwechslungsreich gestaltet

zbyt długo, a pomiędzy nimi znalazł się czas na przerwę. W

werden. Auch ist es wichtig, den Kindern genügend und vor allem

przeciwnym razie, uczestniczący/czki dość szybko dekoncentrują się,

auch großzügige Pausen einzuräumen. Unsere Erfahrung zeigte uns

pojawia się niezadowolenie i frustracja.

należy zwrócić uwagę na to, aby zajęcia były urozmaicone, nie trwały

dessen Wichtigkeit, denn sonst werden die Teilnehmenden schnell
unkonzentriert, unzufrieden und frustriert.

Tipps
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Es lohnt sich, wenn die Kinder unruhig und unaufmerksam
werden, dass geplante Programm einfach für eine Runde Fangen

Kiedy dzieci są niespokojne i nieuważne, warto zrobić

an der frischen Luft zu unterbrechen. Dies trägt dazu bei, die

świeżym powietrzu. Takie rozwiązanie przyczynia się do

Situation zu entschärfen und beugt der Frustration vor, indem

rozładowania stresu i napięcia oraz sprawia, iż wspólne

anschliessend wieder ein aufmerksames und produktives

zajęcia stają się bardzie produktywne

przerwę w zajęciach i przeprowadzić zabawę ruchową na

Miteinander möglich ist.
Ważną rolę przy określaniu ram czasowych programu
Eine tragende Rolle für die Zeitkalkulation ist auch die
Entscheidung der Verpflegungsart, d.h. Selbstversorgung oder

odgrywa rodzaj wyżywienia, tzn. czy samodzielnie

Fremdverpflegung. (mehr dazu im Kapitel Selbstorganisation)

(Więcej na ten temat w rozdziale: Samoorganizacja)

przygotowujemy posiłki, czy korzystamy ze stołówki.
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Zug oder Bus

Pociągiem czy Autobusem

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zum Zielort zu gelangen. Aus

Jest wiele możliwości podróżowania. Biorąc pod uwagę aspekt

pädagogischer Sicht ist es für uns sinnvoll, mit den Kindern bereits die

pedagogiczny najlepiej byłoby przeżyć podróż wspólnie z dziećmi.

Reise gemeinsam zu erleben. Ein privat gemieteter Bus bietet den

Wynajęty autobus może zapewnić komfort bezpośredniego dojazdu

Komfort, am Abfahrtsort einzusteigen und direkt bis ans Ziel zu

do celu. Jednak jest to wariant często związany z większymi

gelangen. Diese Variante ist häufig eine Kostenfrage, besonders, wenn
es sich um eine kleinere Gruppe von 10-15 Reisenden handelt. Die

kosztami, szczególnie, jeśli chodzi o małą grupę, 10-15 podróżujących.

Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel stellt eine weitere

okazać się korzystniejsza finansowo, zwłaszcza jeśli kupimy bilet

Möglichkeit dar, zumal sie sich häufig auch als die kostengünstigere

grupowy. Ponadto już podczas podróży dzieci mają bezpośredni

z.B. mit Gruppentickets herausstellt. Zudem können die Kinder schon

kontakt z mieszkańcami kraju obcego i w ten sposób, już na początku

während der Reise Land und Leute hautnah erleben und somit die
Neugier auf das Fremde für den ersten Augenblick ein wenig

mogą chociaż trochę zaspokoić swoją ciekawość. Ten sposób podróży

befriedigen. Diese Art des Reisens bedeutet allerdings mehr

Podczas podróży dziecion powinny towarzuyszyć przynajmniej dwie

Organisation und Arbeit für die Reisebegleitung. Als Begleitung

pełnoletnie osoby, dobrze byłoby, gdyby jeden/a z opiekunów/ek

sollten mindestens zwei volljährige Personen dabei sein, wobei es von

należała do zespołu prowadzącego spotkanie. Można w ten sposób

Vorteil ist, wenn einE der TeamerInnen als Reisebegleitung mit fährt,
um so bspw. die vielen Fragen der Kinder beantworten zu können und

już podczas podróży nawiązać kontakt z dziećmi i odpowiedzieć na

um einander schon ein wenig kennen zu lernen. Weitere Personen,
wie PraktikantInnen und Freiwillige sind als Unterstützung sehr
hilfreich.
Bei der Wahl mit
öffentlichen

Podróż publicznymi środkami komunikacji np. pociągiem może

wymaga od opiekunów więcej przygotowań od strony organizacyjnej.

ich pytania. Inne osoby towarzyszące, np.: praktykanci/ki, czy
woluntariusze/ki mogą być także bardzo pomocni.
Przy podróży środkami
komunikacji
publicznej trzeba
koniecznie

Verkehrsmitteln ist

zaplanować

unbedingt darauf zu

odpowiednio dużo
czasu na przesiadki.

achten, dass genügend
Zeit zum Umsteigen
eingeplant wird.

Jeśli do miejsca
docelowego nie

Wenn der Zielort nicht

można dojechać

mit öffentlichen

środkami
komunikacji

Verkehrsmitteln zu
erreichen ist, kann auch

publicznej, należy

ein Taxi oder ein kleines

wziąć pod uwagę

Busunternehmen aus der

dojazd taksówką lub

Umgebung für einen Teil

małym, prywatnym
busem z okolicznej
firmy przewozowej i

der Strecke genutzt
werden.

tak pokonać ten
ostatni odcinek drogi.
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Die Fahrt
Der Treffpunkt zur gemeinsamen Abreise sollte neben der Begrüßung
der Kinder (und Eltern) und dem Verabschieden von den
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Podróż
Miejsce spotkania przed wspólnym wyjazdem powinno być
wykorzystane nie tylko do powitania dzieci (i rodziców) oraz

Erziehungsberechtigten dafür genutzt werden, nachzufragen und
gegebenenfalls auch tatsächlich zeigen lassen, ob alle Reisenden ihre

pożegnania, ale też do sprawdzenia, czy wszyscy podróżni mają ze

Pässe wirklich dabei haben. Kinder, die keinen gültigen Reisepass bei

nie mogą rozpocząć podróży. Rodzice powinni zostać o tym

sich haben, können die Reise nicht antreten. Dies sollte unbedingt im

odpowiednio wcześnie poinformowani, listownie lub podczas
spotkania z organizatorami/kami.

Vorfeld im Infobrief an die Eltern oder während eines Elternabends

sobą paszporty. Dzieci, które nie maja przy sobie ważnego paszportu,

sehr deutlich betont werden.
Während der Reise, die sich für die Kinder meist über eine lange Zeit

Podczas podróży, która dzieciom najczęściej bardzo się dłuży, zostają

hinzieht, werden innerhalb der Gruppe erste Kontakte geknüpft.

nawiązane pierwsze kontakty w grupie. Dzieci, które się już znają, chcą

Häufig kennen sich schon ein paar Kinder untereinander und wollen

zazwyczaj pozostać w swoim gronie, co należy zaakceptować, można

erst einmal unter sich bleiben. Diesen Wunsch gilt es ernstzunehmen,

jednak zapytać, czy osoba, której nie znają może dosiąść się do ich

trotzdem kann man nachfragen, ob es nicht möglich ist, dass eine
Person, die noch niemanden kennt, mit ins Abteil kommen kann. Meist

przedziału. Najczęściej okazuje się to pierwszym krokiem do zawarcia
nowych znajomości.

ergibt sich daraus ein erstes Kennen lernen.
Für die ReisebegleiterInnen ist es hilfreich, ein paar Spiele oder Bücher

Opiekuni/nki powinni/nny zabrać ze sobą kilka gier lub książek, które

parat zu haben, um Langeweile oder Nervosität zu überbrücken.

pomogą dzieciom pokonać nudę i zdenerwowanie, jeśli takie wystąpi.

Auf das Highlight - wir fahren jetzt über die Grenze - ist unbedingt
hinzuweisen. Denn kaum etwas ist spannender auf der Reise,

Przy takiej atrakcji, jaką jest przekraczanie granicy, należy koniecznie

abgesehen vom Zielort, als das andere Land zu betreten und somit die

podróży, poza miejscem docelowym, niż moment przyjazdu do obcego

Sprache nicht lesen oder verstehen zu können. Hier können erste

kraju, którego języka nie znamy. Tutaj może mieć miejsce pierwsza

Sprachanimationen stattfinden, klein aber platziert.

animacja językowa. Także małe niespodzianki wpływają na poprawę
nastroju.

Ebenso zur Vermeidung von Stress können kleine Überraschungen die
Atmosphäre aufmuntern.

Ein Erlebnis von uns:

dzieci o tym poinformować. Nie ma nic bardziej interesującego w

Jedno z naszych przeżyć:

Während einer Reise nach Polen im Sommer war es unerträglich heiß

Latem, podczas podróży do Polski było okropnie gorąco, wszyscy jęczeli i

und alle waren nur am stöhnen und schnaufen. Auf einem kleinen

narzekali. Na jakimś małym dworcu musieliśmy czekać 30 minut. W

Bahnhof hatten wir 30 min. Aufenthalt. Eine gefühlte Ewigkeit in der
Sonne. Eine der ReisebegleiterInnen hat sich auf die Suche gemacht und

takim upale to cała wieczność. Jedna z opiekunów/ek wycieczki udała

nach kurzer Zeit kam sie mit einem Arm voller Eistüten wieder. Unsere

lodów. Byliśmy uratowani!”

się na poszukiwanie i po krótkim czasie wróciła z pełną reklamówką

Rettung!
Auch wenn das Budget bei Begegnungen sehr gering ist, sollten solche
Überraschungen möglich sein.

Nawet jeśli budżet na takich spotkaniach jest mały, takie
niespodzianki powinny być możliwe.
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Gepäck

Bagaż

In der Regel ist ein Umsteigen mit dem Zug oder Bus nur

Z reguły przesiadka możliwa jest tylko wtedy, gdy każde

dann möglich, wenn jede Person seinen/ihren Koffer

dziecko może samodzielnie nieść swój bagaż. Ważne jest

alleine tragen kann. Es gilt also Eltern während eines

więc, aby zwrócić rodzicom uwagę podczas zebrania lub

Infoabends oder in einem Elternbrief drauf hinzuweisen,
dass das Gepäck, das die Kinder mit auf die Reise nehmen,

w liście informacyjnym, że bagaże, które zabierają ich

nicht zu schwer sein sollte. Ansonsten kann es zu

dojść do sytuacji, w której opiekunowie/ki dźwigają po

Situationen kommen, bei denen das Team 20 schwere Koffer

schodach z góry na dół 20 ciężkich walizek, co może być

Treppe hoch und runter hieven muss, was sehr stressig

bardzo stresujące, a nawet może być powodem spóźnienia

und frustrierend sein kann oder auch dazu führen kann,
dass die ganze Gruppe den Zug/Bus verpasst.

całej grupy na pociąg/autobus.

Geld

Pieniądze

Es ist zu empfehlen, dass alle Teilnehmenden schon im
Voraus ihr Geld umgetauscht haben. Denn zum einen kann

Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy/czki już wcześniej

es vorkommen, dass man sich in einem kleinen Ort aufhält,
in dem keine Wechselstube zu finden ist oder der erste Tag

miejscowości do której jedziemy, nie będzie żadnego
kantoru wymiany walut i pierwszego dnia wszyscy

ist ausschliesslich darauf konzentriert, wie man an die

skoncentrują się wyłącznie na tym, jak można zdobyć

landesübliche Währung kommen kann. Auch versäumen
manche Eltern, daran zu denken, dass nicht in allen

walutę danego kraju. Niektórzy rodzice zapominają

europäischen Ländern mit dem Euro gezahlt werden kann.

się w euro.

dzieci nie mogą być zbyt ciężkie. W przeciwnym razie może

wymienili/ły pieniądze. Może się zdarzyć, że w

czasem, że nie we wszystkich krajach europejskich płaci

Zusammen Leben
Ws p ó l n e m i e sz k a n i e

Zusammen leben - Wspólne mieszkanie
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Draußen ist es grau und kalt, mehrere Stunden Fahrt liegen hinter den

Na dworze jest szaro i zimno, dzieci mają za sobą wiele godzin podróży,

Kindern, der Abschied von den Eltern war sehr tränenreich, manche sind

pożegnanie z rodzicami było bardzo płaczliwe, niektórzy są po raz

zum ersten Mal von zu Hause über so einen langen Zeitraum weg.

pierwszy dłuższy czas poza domem.

So oder ähnlich könnte der erste Tag einer deutsch-

Tak albo podobnie może wyglądać pierwszy dzień niemiecko-

polnischen Kinderbegegnung aussehen. Nun heißt es für

polskiego spotkania dla dzieci. Dla zespołu prowadzącego

das Team vor Ort, die Kinder herzlich zu empfangen und

oznacza to, że powinni oni stworzyć serdeczną atmosferę,

eine Umgebung zu schaffen, in dem sie sich wohl fühlen.

aby dzieci poczuły się dobrze w nowym otoczeniu.

Ankunft und Zimmeraufteilung

Przybycie i rozdzielenie pokoi

Während unserer Zusammenarbeit mit Kindern wohnten wir bis auf

Podczas naszej pracy z dziećmi mieszkaliśmy najczęściej w

wenige Ausnahmen in Bildungsstätten oder Gästehäusern. Unsere

placówkach kształcenia lub domach gościnnych. Nasze doświadczenia

Erfahrungen mit Camping, Rad-, Paddel-, oder Wandertouren im
Bereich der Kinderbildung sind noch gering. Somit werden wir unsere

w zakresie campingów, wypraw rowerowych, spływów kajakowych lub

Erfahrungen weitergeben, die die Unterbringung in Häusern

opisujemy nasze doświadczenia z zakwaterowaniem w domach.

obozów wędrownych są jeszcze niewielkie. W niniejszej publikacji

beinhaltet.
Meist kommen nicht alle Kinder zur selben Zeit an, und da die
Zimmeraufteilung gemeinsam erfolgen soll, ist es hilfreich, wenn

Często dzieci nie przyjeżdżają równocześnie, a ponieważ rozdzielanie

Kuchen, Obst, Tee und Säfte oder je nach Reisedauer und Tageszeit

na pozostałych uczestników przygotować ciasto, owoce i napoje, lub

vielleicht eine Suppe oder etwas anderes Warmes bereit gestellt ist.

też ciepły posiłek, w zależności od czasu trwania podróży i pory dnia.

Ein Willkommensschild an der Tür und Blumen im Aufenthaltsraum

Napis powitalny na drzwiach i kwiaty w holu stwarzają przyjemną

verbreiten, wie auch bei anderen Seminaren, eine angenehme
Atmosphäre.

atmosferę.

Es bietet sich auch an, dass Materialien wie Stifte, Papier, Spiele oder

itp., którymi dzieci mogą się zająć do przybycia wszystkich uczestnikó/

Bälle, Seile usw. für draußen zur Verfügung stehen, mit denen sich die

czek. Oczekujące dzieci mogą też udać się na zwiedzanie domu. Jeśli

Kinder, die bereits vor Ort sind, beschäftigen können, bis alle
Teilnehmenden angereist sind. Außerdem können sie auf
Erkundungstour gehen, welche Ecken und Zimmer im Haus alle zu
finden sind. Wenn viel Zeit ist, können auch kleine Aufgaben gestellt
werden: wie viele Zimmer gibt es, wie viele Betten sind vorhanden, wo
ist die Küche, findet den/die HausmeisterIn, gibt es Tiere in der
Umgebung usw.

pokoi powinno odbywać się wspólnie, zaleca się podczas oczekiwania

Warte przygotować materiały jak np. kredki, papier, gry lub piłki, liny

jest wystarczająco dużo czasu, można przygotować dla nich małe
zadania, np. ile pokoi jest w domu; ile jest łóżek; gdzie jest kuchnia;
znajdźcie dozorcę/dozorczynię?, czy w okolicy są zwierzęta itd..
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Auch die Eltern, die ihre Kinder selbst gebracht haben, sollten im Blick
behalten werden. Auch für sie ist es mitunter nicht leicht, ihr Kind

Także rodzice, którzy sami przywieźli dzieci, powinni zostać

vielleicht zum ersten Mal allein in fremde Hände zu geben. Somit ist es

dzieci w obce ręce. Dlatego ważne jest, żeby obok dzieci przywitać też

wichtig, neben den Kindern auch die Eltern persönlich zu begrüßen,

osobiście rodziców i poświęcić czas na wysłuchanie ich pytań, uwag i

sich für Fragen, Wünsche und Anmerkungen Zeit zu nehmen, vielleicht

życzeń. Można im zaproponować, aby wspólnie z dziećmi obejrzeli

noch die Eltern gemeinsam mit dem Kind das Haus erkunden zu
lassen, doch dann sanft aber bestimmt dahin zu leiten, dass die Eltern

dom. Jednak potem delikatnie, ale stanowczo doprowadzić do

zauważeni. Również im nie jest łatwo. Może po raz pierwszy oddają

pożegnania rodziców z dziećmi.

sich von ihren Kindern verabschieden.
Nachdem alle Kinder angekommen sind, der Kuchen gegessen und der

Po przyjeździe wszystkich dzieci, zjedzeniu ciasta i wypiciu soku,

Saft getrunken wurde, sollte die Aufteilung der Zimmer vorgenommen

powinny zostać rozdzielone pokoje. Często uwzględnienie życzeń

werden. Dies erscheint des öfteren als wahre Herausforderung, da alle
Wünsche erfüllt werden wollen. Bleibt die Frage, warum nicht die

wszystkich uczestników/czek okazuje się prawdziwym wyzwaniem.

Kinder bereits im Vorfeld in die Zimmer auf zu teilen und somit
weniger Stress zu haben? Aus unserer Sicht sprechen zwei Gründe

uniknąć całego stresu? Naszym zdaniem, nie powinno się tego robić z
dwóch powodów:

dagegen:

* Także w tym zakresie wszystkich obowiązuje zasada

* Auch hier gilt das Prinzip der Selbstorganisation, d.h.
Mitbestimmungsrecht für alle.

„samoorganizacji”, tzn. każdy ma prawo współdecydować.

Zatem pojawia się pytanie: dlaczego z góry nie przydzielić pokoi i

* Niezadowolone dzieci, które np. nie mogą dzielić pokoju razem ze

* Unglückliche Kinder,

swoim/swoją

die bspw. getrennt von

przyjacielem/łką

ihren FreundInnen

mogą działać
destruktywnie na

schlafen müssen,
zerstören die positive
Stimmung in der
Gruppe. Also sind
Geduld und ein ruhiger

pozytywną
atmosferę w
grupie.
Przy podziale pokoi

Kopf gefragt. In der
Regel hilft es auch, sich

powinno się

zu zweit damit zu

życzenia polskich i
niemieckich
uczestników/czek,
wymaga to

beschäftigen –
deutsche und polnische
Wünsche müssen
verstanden werden –
und im Vorfeld schon

uwzględniać

cierpliwości i
opanowania. Warto

und Bettenaufteilung

jest też zdobyć plan
rozmieszczenia

informiert sein.

pokoi i łóżek.

gut über die Zimmer –
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jungen und Mädchen trennen und möglichst nicht in
einem Zimmer gemeinsam schlafen lassen.
Möglichst auch nicht Jungen- neben Mädchenzimmern–

Chłopcy i dziewczyny powinni nocować w osobnych
pokojach.
Najlepiej, jeśli pokoje chłopców i dziewcząt nie znajdują

lieber am jeweils anderen Ende des Flurs, das macht die

się blisko siebie, lecz na różnych końcach korytarza. To

Nachtruhe um ein Vielfaches einfacher.

ułatwia wprowadzenie ciszy nocnej.

Keine FreundInnen trennen, die gern in einem Zimmer
schlafen möchten. Logistisch scheint das auf den ersten
Blick nicht möglich, doch sollte flexibel reagiert werden.
Z.B. können Matratzen/Betten von einem Zimmer ins
andere getragen, damit wird es kuscheliger und enger,
aber die Teilnehmenden fühlen sich wohl und in
vertrauterem Umfeld. Lieber sollten zu Beginn Betten und
Matratzen umgestellt werden, als während der Zeit des

Nie rozdzielać przyjaciół/ek, którzy/re chcieliby/ałyby spać
w jednym pokoju. Nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje
się to logistycznie niemożliwe, zawsze można znaleźć
jakieś rozwiązanie. Można Np. przenieść materace i łóżka z
jednego pokoju do drugiego, w pokoju będzie ciaśniej, ale
przytulniej i każdy będzie zadowolony. Lepiej zrobić to już
na początku, niż mieć potem smutne dzieci wokół siebie.

Seminars traurige und unglückliche Kinder um sich zu
haben.
In jedem Zimmer mindestens zwei polnische und zwei
deutsche Kinder wäre der Idealfall. Es gibt Kinder, die
wollen gern nur in ihrer vertrauten Kultur im Zimmer
leben. Diesen Wunsch gilt es ebenfalls zu respektieren und

Idealnie byłoby, gdyby w każdym pokoju znalazło się co
najmniej dwoje polskich i dwoje niemieckich dzieci. Jednak
są dzieci, które chcą przebywać w pokoju tylko z dziećmi ze
znanego im kręgu kulturowego. To życzenie należy

somit keine national gemischten Zimmer erzwingen. Denn

zaakceptować i nie zmuszać dzieci do noclegu w pokojach

es ist für den ein oder die andere bereits eine

mieszanych narodowo. Już nocleg w nowym otoczeniu

Herausforderung, überhaupt in einer fremden Umgebung

jest dla niektórych dużym wyzwaniem.

zu schlafen.
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Zwei unterhaltsame Begebenheiten fassen das Thema gut zusammen.

Dwa zabawne zdarzenia ujmują dobrze ten temat.

Bei einer Kinderbegegnung in Polen gab es lange Diskussionen und

Podczas jednego ze spotkań dla dzieci w Polsce długo dyskutowano i

unzählige Vorschläge, wie es denn möglich wäre, die Bedürfnisse von 8

przedstawiano niezliczone propozycje, jak można zadowolić i spełnić

Mädchen zwischen 10-12 Jahren aus Polen und Deutschland zufrieden zu

życzenia 8 dziewczynek w wieku od 10-12 lat z Polski i z Niemiec. Do

stellen. Drei Zimmer standen noch zur Auswahl, die belegt werden
sollten. Es schien nicht möglich eine Lösung zu finden, da sich immer

wyboru były jeszcze trzy wolne pokoje. Wydawało się niemożliwe

eine ausgeschlossen fühlte. Die Nerven waren schon stark angespannt,

wykluczona. Wszyscy byli poddenerwowani, wcześniej udało się bez

denn vorher waren bereits weitere 17 Kinder zufrieden untergebracht

problemu rozlokować 17 dzieci. Nagle pojawiła się zbawcza myśl. Na

worden. Dann kam der rettende Gedanke. Zum Glück gab es für dieses

szczęście mieliśmy jeszcze pomieszczenie odpowiednie do realizacji

Vorhaben den entsprechenden Raum – aus den vorhandenen drei
Zimmern wurden alle Matratzen und Stühle in einen kleineren

naszego zamierzenia -znieśliśmy z wszystkich trzech pokoi materace i

Seminarraum getragen und sich dann dort gemütlich eingerichtet. Zum
Schluss waren alle zufrieden gestellt.

urządziliśmy “pokój” dla wszystkich 8 dziewczynek. wszyscy byli
zadowoleni.

Eine weitere wunderbare Episode:

Inny zabawny epizod:

znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ zawsze jedna z nich czuła się

krzesła do małego pomieszczenia seminaryjnego i przytulnie je

Drei Jungen, zwei 8 jährige deutsche Jungen und ein 10 jähriger Pole. Sie

Trzech chłopców, dwaj ośmioletni uczestnicy z Niemiec i jeden

kannten sich aus dem vorherigen Treffen und wollten gern zusammen in

dziesięcioletni z Polski. Znali się już z poprzedniego spotkania i dlatego

einem Zimmer schlafen, dem stand somit nichts im Wege. Als wir dann

chcieli koniecznie mieszkać razem w pokoju, nic temu nie stało na

am Abend in der Etage wegen der Nachtruhe zusammen saßen, hörten
wir aus dem Zimmer immer wiederkehrende seltsame Geräusche und

drodze. Wieczorem, już podczas ciszy nocnej, usłyszeliśmy dochodzące z

glucksendes Gekicher. Auf die Frage am nächsten Morgen, was denn in

takiego śmiesznego zdarzyło się w nocy, wyjaśnili, że nie mogli ze sobą

der Nacht so Witziges passiert sei, erklärten sie uns, dass sie nicht

rozmawiać, ponieważ nie mówią w tym samym języka. nie chciali

miteinander reden konnten, da sie keine gemeinsame Sprache hatten, es

jednak tak po prostu leżeć w łóżku i się nudzić, wymyślili zatem

aber langweilig fanden einfach nur so im Zimmer zu liegen. Also haben
sie sich ein Spiel ausgedacht, sie pusteten sich jeweils auf ihre eigenen

zabawę, że każdy będzie dmuchał w swoje ramię, a kto najlepiej będzie

Arme und erfanden einen Wettstreit, wer das beste Pupsgeräusch

zarówno im jak i nam wcale się to nie znudziło. Wszyscy świetnie się

machen könne. Und das passierte dann jeden Abend aufs Neue und

przy tym bawili!. Jeszcze dzisiaj, opisując to zdarzenie nie możemy

wurde nie langweilig weder für die Bewohner des Zimmers noch für die

powstrzymać śmiechu.

Betreuung, die sich ebenfalls jeden Abend aufs Neue köstlich amüsierte.
Und noch heute beim Schreiben dieses Büchleins können wir über diese
kleine Geschichte am Rande herrlich schmunzeln.

ich pokoju dziwne odgłosy i chichot, . Następnego dnia na pytanie, cóż

imitować odgłos pierdzenia, ten wygrywa. Powtarzało się to co wieczór i
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Seminarbeginn

Rozpoczęcie seminarium

Nachdem alle Kinder ihre Betten und Zimmer bezogen haben, folgt

Po tym jak wszystkie dzieci zostaną zakwaterowane następuje

eine erste Vorstellungsrunde. Zum einen, um das Haus und all die

pierwsza runda zapoznawcza, także po to aby przedstawić osoby

Personen, die noch im Haus arbeiten (HausmeisterIn, KöchIn,

pracujące w domu (dozorcę/dozorczynię, kucharza/kucharkę,

Putzkräfte) vorzustellen. Dies muss nicht auf formelle Weise

sprzątających). Taka runda nie musi się odbywać w sposób formalny,

stattfinden, sondern kann auf spielerische Art und Weise geschehen.
Wer bekommt heraus, wie die Hausmeisterin heißt, wo ist Zimmer Nr.

można ją przeprowadzić przy pomocy jakiejś gry czy zabawy, np. Kto

26? Für das Erkunden des Hauses, seiner Umgebung und der dort

Jest wiele metod, za pomocą których można poznać dom, okolicę,

tätigen Menschen gibt es zahlreiche Methoden, damit das Fremde

pracowników. Za pomocą tych metod dzieci szybciej oswajają się z

vertrauter wird und die Kinder ihre Unsicherheiten schneller

tym, co obce i szybciej pozbywają się niepewności. Podczas rundy

verlieren. Zum andern sollten sich alle Teilnehmenden, das Team, die
Kinder, die Sprachmittlung und eventuell anwesende PraktikantInnen

zapoznawczej, wszyscy uczestniczący w spotkaniu (dzieci,

oder andere Personen in einer Kennenlernrunde bewusster
wahrnehmen. Auch hier bieten sich sehr vielfältige Möglichkeiten an.

praktykanci/tki) powinni się sobie zapoznać ze sobą. Również tutaj
jest wiele metod do wybru.

Zudem gilt es das Vertrauen der Kinder zu bekommen, damit sie sich

Ważne jest zdobycie zaufania dzieci, aby nie bały się zwrócić do

mit ihren Wünschen und Ängsten an die Erwachsenen wenden und
nicht Probleme verheimlichen, die dann im Kopf unwahrscheinlich

dorosłych ze swoimi życzeniami lub obawami. Chodzi też o to, żeby

groß werden und das Kind am Geschehen nicht mehr teilnehmen

nieprawdopodobnie duże i które mogą utrudniać ich aktywny udział

kann. Nicht immer gelingt das, einige Kinder sind verschlossen,

w spotkaniu. Nie zawsze się to udaje. Niektóre dzieci są bardziej

andere platzen mit allem raus, es gibt auch jene, die gar nicht mehr

zamknięte w sobie, inne są bardzo wylewne, są też takie, które, nie

von der Seite der TeamerInnen weichen. Kinder verhalten sich wie
Jugendliche und Erwachsene sehr unterschiedlich. Dies sollte man bei

odstępują prowadzących na krok. Dzieci, podobnie jak młodzież i

der Zusammenarbeit mit Kindern immer im Kopf haben und darauf

o tym, aby je akceptować i respektować.

achten, dass Kinder ebenso in ihrer Andersartigkeit respektiert und
angenommen werden.

zgadnie, jak nazywa się dozorca/dozorczyni?, Gdzie jest pokój nr 26?.

prowadzący/ce, pośrednicy/czki językowi i ewentualnie obecni/ne

nie zatajały problemów, które dla nich samych mogą wydawać się

dorośli zachowują się bardzo różnie, zawsze jednak trzeba pamiętać

zusammen leben - Wspólne mieszkanie
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Sehr hilfreich für eine gute Atmosphäre ist das Einführen

Pomocne w utrzymaniu dobrej atmosfery jest wprowadzenie

von wiederkehrenden Ritualen. Kinder fällt es häufig

powtarzających się rytuałów. Dzieci poczują się pewniej, jeśli

leichter, sich sicher zu fühlen, wenn klare Strukturen
sichtbar sind. Am Morgen kann es ein Gong sein, um den Tag

spotkanie będzie miało jasną strukturę. Rano może to być

einzuläuten, oder aus dem aufgehängten Programm kann

przynosząc przedmiot symbolizujący zaplanowane

jeden Tag ein Symbol geholt werden, welches für den Tag

aktywności, np. szyszka, bo tego dnia idzie się do lasu, lub

steht, z.B. ein Tannenzapfen, da es an dem Tag in den Wald geht

jajko, bo będzie budowana maszyna do rzucania pisanek.

gong rozpoczynający zajęcia. Dzień można też rozpoczynać

oder ein Ei, da Ostereierweitwurfmaschinen gebaut werden
sollen.
Eine Geschichte am Abend in nationalen Gruppen vorzulesen

Przeczytanie dzieciom wieczorem opowiadania w narodowych

lässt die Kinder zur Ruhe kommen.

grupach bardzo je uspokaja. Zanim zostaną zgaszone światła

Bevor die Lichter in den Zimmern ausgeschaltet werden, hat
es sich bewährt, noch einmal in jedes Zimmer zu gehen und in

można jeszcze odwiedzić każdy pokój i porozmawiać o tym, jak

kleiner abgeschirmter Runde zu reden, wie der Tag war, was
es Besonderes gab, was eher nicht so schön gewesen ist und
was sonst noch ansteht. Dies schliesst den Tag ab und gibt

minął dzień, czy zdarzyło się coś szczególnego, jak podobał się
program. Taka rozmowa to dobre zakończenie dnia, a także
możliwość otrzymania od dzieci osobistego Feedbacku.

dem Team die Möglichkeit, ein persönliches Feedback zu
erhalten.
Das Heimweh ist auch bei unseren Kinderbegegnungen bei

Często podczas spotkań dla dzieci, szczególnie tych młodszych,

einigen Jüngeren aufgetreten. Dann ist es nötig, diesem Kind

pojawia się tęsknota za domem. Wtedy powinno im się

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gemeinsames Reden,

poświęcić szczególną uwagę. Wspólna rozmowa, czytanie,

etwas vorzulesen, zu singen oder auch die Haare zu kämmen,
kann oft schon für Ruhe und Schlaf sorgen. Manches Mal

śpiewanie, albo czesanie włosów może uspokoić i pomóc w
zaśnięciu. Nie trzeba od razu chwytać za telefon, ale też nie

muss es nicht umgehend der Griff zum Telefon sein, doch

można kategorycznie odmawiać kontaktu telefonicznego z

sollte dieser nicht kategorisch im Voraus abgelehnt werden.

domem, ponieważ czasem tylko głos rodzica może dziecko

Hin und wieder hilft auch die Stimme der Eltern, damit sich

uspokoić.

das Kind beruhigt.
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Selbstorganisation - samoorganizacja

Selbstversorgung vs. Fremdversorgung
Wyżywienie we własnym zakresie lub wyżywienie stołowkowe
Beide Varianten der Verpflegung haben ihre Vor – und Nachteile.

Oba warianty wyżywienia maja swoje wady i zalety. Wybór jednego z

Außerdem ist es abhängig von den vorhandenen Bedingungen vor
Ort. Die Vorteile der Selbstversorgung liegen sehr deutlich bei der

nich często jest zależny od warunków, jakimi dysponuje dom, w

Förderung eines Miteinanders und im Bereich der Partizipation. Wir

Zalety wyżywienia we własnym zakresie wiążą się z partycypacją i

erleben es immer wieder, dass großartige Essen gezaubert werden in

integracją. Wciąż na nowo doświadczamy, że wspólnie, w polsko-

deutsch-polnischen Teams, die sich verbal kaum verständigen

niemieckim zespole, chociaż nie mówi się w tym samym języku,

können. Es entstehen in der Küche Verbindungen, die sich während
der Begegnung häufig stabilisieren. Zudem können die Kinder selbst

można wyczarować pyszne posiłki. Podczas gotowania nawiązuje się

bestimmt darüber entscheiden, wann und was sie essen wollen. Was

dzieci same mogą decydować co i kiedy będą jadły. Ponadto

ebenso für eine Wahl der Selbstverpflegung spricht, ist, dass sie in den

wyżywienie we własnym zakresie jest korzystniejsze finansowo niż

meisten Fällen finanziell günstiger ist als die Fremdversorgung. Da

wyżywienie stołówkowe, a samodzielnie przygotowane posiłki często

die Teilnehmenden selbst kochen, sind sie häufiger auch zufriedener
mit den Mahlzeiten.

lepiej smakują.

Gegen eine Selbstverpflegung spricht, dass es gerade mit Kindern
einen sehr viel größeren Arbeits- und Zeitaufwand beinhaltet, denn
für jede Mahlzeit braucht es mindestens eineN ErwachseneN, der/die
alles mit betreut. Somit bietet die Fremdversorgung den Vorteil, dass
sie deutlich weniger Arbeit für das Team bedeutet und die
Verantwortung für die Mahlzeiten nicht mehr in deren Hand liegt. Die

którym jesteśmy zakwaterowani.

kontakty, które ugruntowują się podczas całego spotkania. Poza tym

Minusem samoorganizacji jest jej czasochłonność i dodatkowy
nakład pracy dla prowadzących, gdyż każdy posiłek przygotowywany
przez dzieci wymaga uczestnictwa i wsparcia dorosłego opiekuna/ki.
Wyżywienie stołówkowe to zdecydowanie mniej pracy dla zespołu
prowadzącego. Do wad wyżywienia stołówkowego należą sztywno
określone pory posiłków, których trzeba przestrzegać. Również ze

Nachteile zeigen sich bei den festgelegten Essenszeiten, die

względu na koszty nie jest to idealne rozwiązanie, a dzieci nie

eingehalten werden müssen sowie bei der Nicht-Auswahl der

uczestniczą w przygotowaniach posiłków.

Mahlzeiten. Dazu kommen die meist höheren Kosten. Die
Teilnehmenden werden nicht in den Prozess der Zubereitung der
Mahlzeiten mit eingebunden.
Das Fazit, das wir aus den Erfahrungen der durchgeführten
Kinderbegegnungen gezogen haben ist, dass sich eine Kombination
beider Formen als am praktikabelsten herausstellte. Eine warme
Essensmahlzeit am Mittag sollte geliefert oder fremd gekocht werden
und Frühstück sowie Abendessen in Selbstverpflegung organisiert
werden.

Z naszych doświadczeń wynika, że najlepszym rozwiązaniem na
polsko-niemieckich spotkaniach dla dzieci jest kombinacja obydwu
form. Ciepły obiad w południe powinien zostać zamówiony, a
śniadanie i kolacja zorganizowane w ramach samoorganizacji.
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Selbstorganisation mit Kindern
Samoorganizacja z Dziećmi
Es sei an dieser Stelle noch einmal

Wyżywienie we własnym zakresie na spotkaniach dla dzieci kryje w sobie duży potencjał:

erwähnt, dass die Selbstversorgung bei

partycypacja, poczucie wspólnoty i umocnienie wiary w siebie. Nie zapominajmy też, że

der Begegnung mit Kindern ein sehr

jednocześnie przy przygotowywaniu posiłków można uczyć się języka obcego. Jednak już na

vielfältiges Potenzial an Partizipation,

początku planowania wyżywienia we własnym zakresie należy pamiętać, że konieczny będzie ilczny

Gemeinschaftsgefühl und Stärkung der
Selbstbewusstseins birgt. Nicht zu

zespół prowadzący. Z naszych doświadczeń wiemy, że przeprowadzenie spotkania w formie

vergessen: das Lernen der anderen

potrzebna jest jedna osoba dorosła, która przez cały czas będzie towarzyszyć dzieciom przy

Sprache findet hier ganz automatisch

wszystkich czynnościach i

und selbstverständlich statt. Allerdings

służyć im pomocą.
Uczestniczenie w tym
zadaniu jest dla

sollte schon bei der Planung darauf
geachtet werden, dass für eine
Selbstversorgung ein sehr großes Team

samoorganizacji tylko z dwoma/dwiema prowadzącymi jest niemożliwe. Przy każdym posiłku

benötigt wird. Denn mit nur zwei

prowadzącyc bardzo
ciekawym

SeminarleiterInnen ist diese Art der

doświadczeniem. Trzeba

Versorgung nach unserer Erfahrung
nicht möglich. Für jede Mahlzeit braucht

jednak pamiętać, że

man eineN ErwachseneN, der/die die

potrzebuje też

komplette Zeit alle Tätigkeiten begleitet

odpowiednio dużo czasu
na przygotowanie

und AnsprechpartnerIn ist. Die

każdy prowadzący/z

Erfahrung hat gezeigt, dass man als
Seminarleitung unbedingt das

późniejszych zajęć i

Experiment Küche live erleben sollte,

może towarzyszyć
dzieciom w kuchni.

denn es ist ein sehr schönes Erlebnis.
Doch sollte man dazu übergehen, viele
der Aufgaben an andere
Teammitglieder abzugeben, um

odpoczynek, a więc nie

Pierwszego dnia powinny
zostać utworzone grupy,

genügend Zeit für die Vorbereitung und

które będą

zur Erholung zu bekommen.

przygotowywać posiłki.
Najlepiej, jeśli w każdej

Gleich am ersten Tag sollten die
Kochgruppen eingeteilt werden. Als
bevorzugte Variante haben sich

grupie znajdzie się dwoje
lub troje polskich i
niemieckich dzieci. Grupa

entweder 2Pl +2Dt oder 3Pl +3Dt

z mniejszą ilością

gezeigt, denn mit weniger KöchInnen

gotujących, będzie miała

wird es für alle Beteiligten anstrengend,

za dużo pracy, z kolei zbyt
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und mehr Kinder in der Küche ergeben Chaos. Die Einteilung der

wiele dzieci w kuchni może wywołać chaos. Podzielenie na grupy

Gruppen erfolgt in den meisten Fällen sehr schnell. Im Vorfeld sollte
bereits ein Plakat angefertigt werden, auf dem z.B. durch

gotujące przebiega zazwyczaj bardzo sprawnie. Na przygotowanym

unterschiedlich farbige Striche erkennbar ist, wie viele Kinder aus

dzieci z każdego kraju powinno uczestniczyć w przygotowaniu

dem jeweiligen Land für eine Mahlzeit zuständig sind. Dies erleichtert

poszczególnych posiłków. To bardzo ułatwia podział i można uniknąć

die Aufteilung sehr. Es kommt vor, dass bei einer Mahlzeit sich zu viele

sytuacji, gdzie do przygotowywania jednego posiłku zgłosi się zbyt

und am anderen Tagen zu wenig Kinder eintragen. Der Gruppe sollte
deutlich gemacht werden, dass wir alle für die Essensversorgung

wiele chętnych, z kolei do przygotowywania innego będzie ich zbyt

Verantwortung tragen und niemand anderes diese Aufgabe

wyżywienie i nikt inny nie przejmie tego zadania.

übernimmt.

Każdy uczestnik spotkania musi znaleźć się w jakiejś grupie, należy

Es kann vom Team auch flexibel reagiert werden und die

zwrócić na to szczególną uwagę.

Kochgruppen durch ein weiteres Kind ergänzt werden, weil es
unbedingt mit seineR FreundIn kochen möchte. Alle! Kinder sollten

Prowadzący powinien być elastyczni i odpowiednio reagować, jeśli do

sich in eine Gruppe einschreiben, darauf sollte geachtet werden. Denn

koniecznie chce gotować ze swoim kolegą/koleżanką.

hin und wieder drückt sich ein Kind und trägt sich nicht ein.

Kwestię wegetarian i alergików trzeba omówić na plenum, aby cała

Die Frage nach VegetarierInnen und Allergien bietet sich an dieser

grupa wiedziała o tym i mogła świadomie zrezygnować z pewnych

Stelle an, so weiß die ganze Gruppe Bescheid und kann entsprechend
entweder ganz auf das eine verzichten oder eine Alternative

potraw lub znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie. Najczęściej nie

uprzednio plakacie, należy zaznaczyć np. kolorowymi kreskami ile

mało. Trzeba też jasno zaznaczyć, że wszyscy są odpowiedzialni za

grupy gotującej chciałoby dołączyć jeszcze jedno dziecko, które

stanowi to dla dzieci żadnego problemu.

bereitstellen. Meist bereitet das den Kindern keine großen
Schwierigkeiten, wenn sie darum wissen.

Eine Lieblingserinnerung in diesem Zusammenhang sieht
folgendermaßen aus:

Ulubione wspomnienie związane z gotowaniem:

Es war ein heißer Sommer und wir lebten in einem Schloss in Polen. Ein

Było gorące lato, mieszkaliśmy w Polsce w pałacu. Chłopiec z Polski

polnischer Junge (nennen wir ihn an dieser Stelle Marcin) sollte wie alle

(nazwijmy go Marcin) miał, tak jak inne dzieci, pomagać w kuchni.

anderen auch in der Küche mithelfen. Marcin war nicht dazu zu

Marcin nie miał na to żadnej ochoty. Jedna z dorosłych osób podstępem

bewegen. So ersann sich eine Erwachsene eine kleine List. Sie lud Marcin
ein, mit ihr in den Schlossgarten zu gehen, um mit ihr Johannisbeeren

zaprosiła Marcina do ogrodu, aby ten pomógł jej zrywać porzeczki.

zu pflücken. Beide konnten sich sprachlich nur sehr bruchstückhaft

widziano ich krzątających się w kuchni. Kiedy po godzinie Marcin

verständigen. Eine Weile später sah man beide in der Küche hantieren.

wyszedł na dwór z pachnącym ciastem porzeczkowym, był z siebie

Als nach einer Stunde Marcin mit einem duftenden Blech

bardzo dumny, no i przełamał barierę, która zniechęcała go do pomocy
w kuchni.

Johannisbeerkuchen nach draußen kam, war er um mind. 10 cm
gewachsen und der Küchenbann gebrochen.

Językowo nie mogli się prawie wcale porozumieć. Po jakimś czasie
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Man sollte hin und
wieder auch kreativ die
Kinder zu etwas
bewegen, was für sie im
ersten Moment
weniger attraktiv
erscheint, sich aber am
Ende als etwas sehr
Schönes entpuppt.

Sosując kreatywne metody możemy
zachęcić dzieci do wielu nieprzyjemnych
dla nich czynności. To co na pierwszy
rzut oka wydaje się dla nich mało
atrakcyjne, później może okazać się
czymś bardzo przyjemnym.
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Mahlzeiten

Posiłki

Bei der Festlegung der Mahlzeiten wird gemeinsam mit dem Team

Przy określaniu planu posiłków powinni brać udział wszyscy

wie auch mit allen Kindern partizipatorisch gearbeitet. Hierfür sind

prowadzący/ce i dzieci biorące udział w spotkaniu. Wymaga to

Ausdauer und Geduld gefragt. Es ist möglich, dass sehr viele

wytrwałości i cierpliwości. Możliwe, że pojawi się bardzo wiele

unterschiedliche Vorschläge kommen, was die Uhrzeiten betrifft. Das

różnych propozycji odnośnie godzin posiłków. Team też powinien

Team sollte seine Wünsche mit einbringen, doch zu Beginn sich eher
im Hintergrund halten. Die Vorschläge müssen diskutiert werden und

wyrazić swoje życzenia, ale na początku dyskusji powinien raczej

wenn nötig von der Person, die einen Vorschlag eingebracht hat, auch

przedyskutowane, a jeśli zajdzie taka potrzeba, osoba wysuwająca

begründet werden. Dies bedeutet meist einen längeren Prozess, bei

propozycje powinna ją uargumentować. Jest to długi proces, w trakcie

denen die Kinder ungeduldig werden können. Deshalb ist es nötig,

którego dzieci mogą stać się niecierpliwe. Dlatego koniecznym jest

ihnen zu erklären, warum nicht einfach eine Zeit festgelegt wird. Es
kommt vor, dass nach kurzer Zeit der Vorschlag kommt, dass die

wyjaśnienie im, dlaczego nie można ustalić godzin posiłków od tak.

Seminarleitung die Uhrzeiten festlegen soll. Dies widerspricht der

podjęli ostateczną decyzję, co jednak zaprzecza idei partycypacji.

Idee der Partizipation, doch kann der Prozess lösungsorientiert

Proces wspólnego podejmowania decyzji można w różny sposób

unterstützt werden.

wspierać. Pomocne jest określenie pewnych ram i przedstawienie

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, vorher einige Rahmenbedingung zu
nennen, z. B. dass zwischen den Mahlzeiten 3 Stunden Zeit sein muss,

warunków, np. odstępy między posiłkami powinny być nie krótsze niż

damit man auch gemeinsam an einem Thema arbeiten kann. Oder die

wspólnych zajęć. Inny przykład to ustalenie godziny ciszy nocnej,

Frage nach der Nachtruhe, welche sich meist schon aus der
Hausordnung ergibt. Es kann passieren, dass somit ein Tagesablauf

która zazwyczaj wynika już z regulaminu domu, w którym odbywa się
spotkanie.

entsteht, der für das Team nicht optimal ist.
So gab es Entscheidungen, dass das Frühstück erst um 10:00

Może się zdarzyć, że zostanie stworzony rytm dnia, który dla

stattfinden soll und somit der Tag sehr eng gestrickt war. Schon am

Miały już miejsce sytuacje, gdzie zadecydowano, iż śniadanie będzie

nächsten Tag kam die Mehrzahl der Kinder und wollte gern eher
frühstücken, denn vom Aufwachen um 6:00 bis 10:00 zum Essen zog
sich die Zeit ewig in die Länge. Manchmal muss so ein Prozess auch
reifen und die ideale Lösung wird erst nach einiger Zeit deutlich. Wie
hätten die Kinder protestiert, wenn man dies von Beginn an festgelegt
hätte!

odsunąć się na drugi plan. Propozycje muszą zostać

Zdarza się, że po krótkim czasie ktoś zaproponuje, aby prowadzący

trzy godziny, aby mieć wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie

prowadzących nie będzie optymalny.
dopiero o 10.00 godzinie, przez co plan dnia był bardzo napięty. Ale
już następnego dnia większość dzieci proponowała, aby jeść
śniadanie wcześniej, bo od przebudzenia o 6.00 godz. do śniadania o
10.00 godz. czas ciągnął się dla nich w nieskończoność. Czasem taki
proces wymaga czasu, żeby stało się jasne, co jest idealnym
rozwiązaniem. Nawet jeśli ktoś by im o tym powiedział, z pewnością
pojawiłyby się protesty.

Wie bereits erwähnt wird für jede Mahlzeit einE ErwachseneR
benötigt. DieseR überlegt mit den Kindern gemeinsam, was es zu

Jak już wspomniano przy przygotowywaniu każdego posiłku będzie

Essen geben soll. Die Sprachanimation bietet eine Vielzahl an

dziećmi, co będą przygotowywać do jedzenia. Animacja językowa daje

Möglichkeiten, Wörter, die in der Küche benötigt werden,

wiele możliwości wprowadzenia słów potrzebnych do pracy w

einzuführen. Dies kann den Kochgruppen die Kommunikation

kuchni, co może ułatwić grupom gotującym porozumiewanie się.

erleichtern. Auch hier gilt die Devise, den Kindern Impulse zu geben

Także tutaj obowiązuje zasada dawania dzieciom impulsów, a nie

potrzebna jedna dorosła osoba, która zastanowi się wspólnie z
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und nicht eine fertige Lösung vorzusetzen, z.B. bei der Frage der

podawania gotowego rozwiązania, np. przy pytaniach dotyczących

Mengenangaben. Oft ist es nicht leicht für so große Mengen zu kochen

ilości. Nie jest łatwo gotować dla dużej grupy, a dzieci biorące udział

und es sind immer Kinder dabei, die keine großen Erfahrungen in der
Küche gesammelt haben. Hier gilt es gemeinsam zu überlegen, wie

w spotkaniach nie mają dużego doświadczenia w gotowaniu. Można

viel Nudeln es selbst isst und somit kann auch die Menge für alle

makaronu potrzebną dla całej grupy. Po sporządzeniu listy

Seminarteilnehmenden bestimmt werden. Eine Liste wird erstellt und

potrzebnych produktów dzieci idą same na zakupy, w małych grupach

dann gehen die Kinder je nach Absprache in kleinen Gruppen oder mit

albo z osobą dorosłą.

wspólnie zastanowić się, ile sami jemy i w ten sposób określić np. ilość

der erwachsenen Person einkaufen.

Tipps
i
k
w
ó
Ws k a z
Für warme Mahlzeiten werden bis zu 2 Stunden benötigt,

Przy planowaniu programu dnia należy wziąć pod uwagę, że

was bei der Einteilung des Tagesprogramms beachtet

na przygotowanie ciepłych posiłków potrzeba około 2 godzin.

werden sollte. Kalte Mahlzeiten sind meist in max. 45
Minuten fertig.

Zimne posiłki można przygotować w 45 minut.

Mit einem Budget von 5 Euro pro Person pro Tag ist eine

Przy dziennym budżecie 5 euro na osobę, możliwe jest

abwechslungsreiche und gesunde Verpflegung möglich.

zróżnicowane i zdrowe wyżywienie.

Nach dem Essen heisst es für das Küchenteam noch, die

Po posiłku grupa gotująca musi posprzątać kuchnię i jadalnię

Küche sowie den Speiseraum aufzuräumen und das

oraz zmyć naczynia. Nie jest to przyjemne zadanie, dlatego

Geschirr zu reinigen. Keine schöne Aufgabe. Es gibt

często zdarzają się protesty. Także tutaj obowiązuje zasada

natürlich regelmässig Proteste. hier hilft die praktizierte

partycypacji, a uczestnicy sami się do tego zobowiązali.

Partizipation, da sich schliesslich alle auch zum Abwaschen
selbst verpflichtet haben.
Häufig werden Getränke vergessen. Das Team sollte darauf

Często zapomina się o napojach. Prowadzący/ce spotkanie

achten, dass immer etwas zu Trinken bereit steht

powinni/ny zwracać uwagę na to, aby zawsze do dyspozycji
była wystarczająca ilość napoi.

Obst wird oft übersehen und verschmäht. Geschält und

Owoce bywają często zapomniane i pominięte. Obrane i

geschnitten an einem zentralen Ort platziert wird es aber

pokrojone, postawione w widocznym miejscu staję się hitem i

der Renner und ist im Nu verschwunden.

w mig znikają.
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Der Letzte Abend

Ostatni Wieczór

In den letzten Tagen sind sehr wahrscheinlich enge

Podczas spotkania prawdopodobnie nawiązały się bliskie znajomości, dzieci

Beziehungen entstanden, so dass Klamotten
getauscht, Arm im Arm durch die Gegend gelaufen,

zamieniały się ubraniami, wspólnie ramię w ramię biegali po okolicy, piłkę nosili ze

der Fußball als ständiger Gefährte mitgeführt worden

nie tylko za dnia, ale także nocą spędzać czas z nowymi przyjaciółmi i np. słuchać

ist. Vielleicht gibt es Kinder, die sogar mit ihrem Bett

muzyki. Nie raz w środku nocy dobiegały z jednego, czy drugiego pokoju dźwięki

umgezogen sind, um nicht nur den Tag gemeinsam zu

muzyki odgrywanej z telefonów komórkowych. Okazuje się, że polskie listy

erleben, sondern auch in der Nacht Zeit zu haben, um
sich bspw. über Musik austauschen zu können. So

przebojów nie tak bardzo różnią się od niemieckich, a te same upodobania

dringt bis tief in die Nacht aus dem einen oder

Ten wspomniany właśnie element jednoczący-muzyka, jest też wielką atrakcją

anderen Zimmer das scheppernde Geräusch des laut

podczas ostatniego wieczoru. Uczestnicy sami decydują, jak powinien on wyglądać.

aufgedrehten Handys. Man stellt plötzlich fest, dass
die polnischen Charts von den deutschen gar nicht so
weit entfernt sind und derselbe Musikgeschmack
einander verbindet. Diese zuletzt erwähnte
gemeinsame Verbindung ist auch immer ein großes
Highlight für den letzten Abend. Die Teilnehmenden
beschließen selbstbestimmt, wie der letzte Abend
aussehen soll. Bei allen Begegnungen zwischen
deutschen und polnischen Kindern, die wir bis jetzt
durchgeführt haben, gab es den einstimmigen
Wunsch nach einer Abschlussdisko. Um diese
vorzubereiten brauchen die Kinder viel Zeit. Denn
meist wollen sie etwas Besonderes kochen, das Buffet
wird liebevoll dekoriert und der ganze Raum
verwandelt sich in einen heißen Tanzsaal. Dafür sollte
vom Team genügend Material zur Verfügung gestellt
werden. Mit Luftschlangen, Luftballons, buntem
Papier, große Bögen Papier, Schere, Stifte, Klebstoff
und all dem, was sich so in der bunten Sammelkiste
angehäuft hat, kreieren die Kinder ihren Raum. Und
nicht zu vergessen: das Umziehen und schick machen
beansprucht auch eine Weile, denn es kommt immer
wieder vor, dass extra für diesen Abend noch
Kleidungsstücke aus den Taschen und Koffern hervor
gezaubert werden.

sobą niczym wiernego towarzysza. Niektórzy może nawet zamienili się łóżkami, aby

muzyczne potrafią jednoczyć.

Na wszystkich spotkaniach, które dotychczas przeprowadziłyśmy, odbyła się na
życzenie polskich i niemieckich dzieci pożegnalna dyskoteka. Aby ją przygotować
potrzeba dużo czasu. Dzieci chcą najczęściej ugotować coś wyjątkowego, pięknie
udekorować bufet. Całe pomieszczenie przeobraża się w prawdziwą salę taneczną.
Prowadzący/ce powinni/ny przygotować niezbędną ilość materiałów np. balony,
kolorowy papier, nożyczki, kredki, klej, którymi dzieci będą dekorować salę. Nie
zapominajmy, że przebieranie się i przygotowywanie do wieczornej imprezy też
wymaga dużo czasu. Z ubrań w walizce można wyczarować jakiś wyjątkowy strój na
ten wieczór.
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Tipps
i
k
w
ó
z
Ws k a
Bei der Anmeldung kann man die Kinder schon darum
bitten, dass sie ihre Musik mitbringen können, denn nicht

Już przy zgłoszeniu na spotkanie można poprosić dzieci, żeby

jedeR TeamerIn hat die neusten Charts immer parat.

prowadzący/a dysponuje najnowszymi przebojami
muzycznymi.

Am letzten Tag ein Plakat aufhängen und die Kinder darum

W ostatni dzień można wywiesić plakat, na który dzieci będą

bitten, ihre Musikwünsche darauf zu schreiben. So kann

wpisywały swoje życzenia muzyczne. Dzięki temu, osoba

das Teammitglied, das für die Musik am Abend zuständig ist,
schon im Laufe des Tages über das Internet die Musik

odpowiedzialna tego wieczoru za muzykę, ma czas na
wyszukanie np. w internecie oczekiwanych piosenek.

zabrały ze sobą swoja ulubioną muzykę, ponieważ nie każdy

zusammen suchen.
Prüfen, ob die komplette Technik vorhanden ist, um eine

Zanim zaczniemy organizować dyskotekę pożegnalną,

Abschlussdisko zu veranstalten.

musimy sprawdzić, czy posiadamy niezbędny do tego sprzęt
techniczny.
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Bei einigen Begegnungen ist während der letzten Tage vielleicht

W ostatnich dniach, na niektórych spotkaniach powstawały małe

etwas entstanden: ein kleines Theaterstück, etwas wurde gebaut oder

przedstawienia teatralne: coś zostało zbudowane i stworzone,

geformt, Bilder gemalt, Collagen zusammengestellt oder etwas, das
am Ende der ganzen Gruppe gezeigt werden soll. Hier bietet sich auch

namalowano obrazy, zestawiono kolarze. Wszystkie powstałe prace

der letzte Abend als feierlicher Rahmen einer Präsentation an. Das

powinny być przedstawione całej grupie. Doskonałą okazją do tego
jest ostatni wieczór i uroczysta prezentacja.

Team sollte sich hierfür etwas Besonderes ausdenken, denn auch die

Prowadzący powinni zastanowić się nad formą ostatniego wieczoru.

Kinder sind sehr stolz auf das, was sie in den Tagen geschaffen haben.

To powinno być coś wyjątkowego, ponieważ dzieci są bardzo dumne z

Denkbar sind hier z.B. ein separater Raum, in dem eine Ausstellung
eröffnet wird mit allem, was dazu gehört oder Wunderkerzen, die die

tego co stworzyły w ciągu ostatnich dni. Wystawę można

Stimmung feierlich werden lassen, bevor es zur Premiere kommt.

otwarcie ze sztucznymi ogniami tworzącymi wspaniałą atmosferę.

Eintrittskarten und Plakate können gefertigt werden (auch mit

Można też wspólnie z dziećmi przygotować specjalne bilety i plakaty,

Unterstützung der Kinder), die zur Eröffnung der Galerie einladen.

i zaprosić publiczność. Należy to jednak dobrze przemyśleć, aby

Denkbar ist auch Publikum einzuladen. Dies sollte allerdings mit
Vorsicht und Sensibilität getan werden. Denn die Gruppe hat sich in

zaproszone osoby nie były postrzegane jako intruzi, którzy burzą

den letzten Tagen gefunden und ihren eigenen Kosmos aufgebaut,

zorganizować w oddzielnym pomieszczeniu i urządzić uroczyste

dynamikę grupy. Prowadzący/e powinni/ny przemyśleć, jaki jest cel
tej prezentacji.

der Alltag hatte während der Begegnung kaum Raum. So können
Besucher und Besucherinnen von außen oft auch als Störung
wahrgenommen werden. Das Team sollte somit gut abwägen, welches
Ziel mit der Präsentation angestrebt wird.

Der letzte Morgen

Ostatni Poranek

Häufig ist der Abschied schon als Stimmung im morgendlichen

W ostatnim dniu podczas porannego spotkania daje się odczuć

Plenum zu spüren und zu sehen. Die Kinder sitzen enger zusammen
und vielleicht kullern auch die ersten Tränen. Nun gilt es- wie bei allen

atmosferę nadchodzącego rozstania. Dzieci siedzą blisko siebie, może

anderen Seminaren auch- die Teilnehmenden auf den Abschied

odpowiednio przygotować uczestników na pożegnanie. Podczas

vorzubereiten. Bei der letzten Runde nach einem kurzen Einstieg sollte

ostatniej rundy w plenum powinno się przeprowadzić posumowanie

man eine Evaluierung der vergangenen Tage vornehmen. Je nach

mienionych dni. W zależności od wieku dzieci i stopnia opanowania

Alter sollte darauf geachtet werden, ob es in schriftlicher oder
mündlicher Form stattfindet, denn nicht alle Kinder sind in der Lage,

przez nie umiejętności czytania i pisania, wybiera się ustną lub

schon ausreichend schreiben und lesen zu können. Aus diesem Grund

czytać dlatego zazwyczaj wybieramy formę ustną, gdzie każdy ma

bevorzugen wir die mündliche Auswertung und je nach der

szansę coś powiedzieć, można też użyć metod dających obraz

Atmosphäre in der Gruppe kann jedeR zu Wort kommen und/oder

ogólnego nastroju grupy. Opinie dzieci są dla teamu ważnym

Gruppenstimmungsbilder entstehen. Das Feedback ist für das Team
ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg und das Gelingen des

kryterium sukcesu i tego, czy projekt się udał.

Projekts.

Jest to dobra okazja do tego, żeby zapytać się dzieci o ich życzenia i

płyną już pierwsze łzy. Tak jak na każdym seminarium należy

pisemną formę ewaluacji. Nie wszystkie dzieci potrafią dobrze pisać i

Perspektywa kolejnego spotkania wywołuje często okrzyki radości.
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Der Ausblick eventuell auf eine Rückbegegnung bringt oft lauten Jubel
hervor. Hier bietet es sich an, die Kinder nach ihren Wünschen und

oczekiwania związane z następnym spotkaniem. Tym sposobem będą

Bedürfnissen für ein nächstes Treffen zu befragen, um sie an der

mogli pozostać w kontakcie, warto stworzyć listę kontaktową (adres,

Programmgestaltung mitwirken zu lassen. Ausliegende Blätter, auf

numer telefonu lub email), która zostanie później skopiowana i
rozdana wszystkim dzieciom.

denen Adressen, Telefonnummern oder Mailadressen getauscht

miały one wpływ na tworzenie nowego programu. Aby uczestnicy

werden können, werden am Ende für alle kopiert, damit die
Teilnehmenden die Möglichkeit haben, in Kontakt zu bleiben.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es für viele Kinder wichtig ist, etwas

Z doświadczenia wiemy, że dzieci chcą zabrać ze sobą do domu coś

Persönliches mit nach zu Hause zu nehmen. Es gibt hier sehr

osobistego. Można im to umożliwić przy użyciu różnych metod.

unterschiedliche Methoden, um den Teilnehmenden etwas mit auf

Wielką atrakcją okazało się np. pisanie listów. Dzieciom, które po raz

den Weg zu geben. Was sich für uns als Highlight herauskristallisiert

kolejny uczestniczą w spotkaniach często już na początku pytają, czy

hat, ist das Briefe schreiben. Oft wurden wir schon zu Beginn von
Kindern gefragt, die schon das zweite Mal an einer Begegnung

tym razem też będą pisać listy. Przebiega to w następujący sposób: w

teilnahmen, ob wir am Ende auch wieder diese Briefe schreiben. Die

imionami wszystkich uczestników/czek. Miłym gestem jest

Methode Briefe schreiben sieht folgendermaßen aus: Im Seminarraum

powieszenie kopert także dla osób, które pracują w domu

werden an einer Schnur Briefe mit den Namen aller Beteiligten

zakwaterowania i w jakiś sposób też były obacne na spotkaniu.

aufgehangen. Als eine schöne Geste bietet es sich an, auch einen
Umschlag für die Personen mit aufzuhängen, die im Haus tätig sind.

Uczestnicy otrzymują wystarczającą ilość czasu, aby napisać

Die Teilnehmenden bekommen nun ausreichend Zeit, den Personen,

Prowadzący/e seminarium powinni/ny zwrócić uwagę dzieci na to,

denen sie etwas schreiben wollen, dies auf einen Zettel

aby starały się one pisać tylko pozytywne opinie, bo chyba nikt nie

aufzuschreiben und in den jeweiligen Umschlag zu stecken. Von der

chciałby w drodze do domu czytać przykrych i raniących słów.

Seminarleitung sollte darauf hingewiesen werden, dass generell nur
Positives geschrieben werden sollte, denn wer möchte schon mit bösen

Zadaniem dla teamu jest zatroszczenie się o to, aby niczyja koperta nie

oder verletzenden Worten nach Hause fahren?

obcym, pośrednik/czka językowy/a zajmuje się tłumaczenia tego, co

Ebenfalls ist von den TeamerInnen darauf zu achten, dass auch die

może być dla danego dziecka niezrozumiałe. Jeśli ktoś zna oba języki

Umschläge möglicher AußenseiterInnen genügend gefüllt werden. Da

może go/ją w tym odciążyć i przetłumaczyć teksty w trakcie drogi

jedes Kind in seiner Muttersprache schreibt und nur in
Ausnahmefällen jemand zweisprachig aufgewachsen ist, hat der

powrotnej np. w autobusie lub pociągu.

SprachmittlerIn nach dem offiziellen Abschluss des Seminars noch die
Aufgabe, die Briefe zu übersetzen. Vielleicht sitzt aber auch bei der
Heimreise jemand mit im Zug oder Bus, der/die beide Sprachen kann
und somit die SprachmittlerIn entlastet werden kann.

pomieszczeniu seminaryjnym wiesza się na sznurku koperty z

wybranym osobom coś na kartce i włożyć do odpowiednich kopert.

została pusta. Ponieważ część treści listów jest pisana w języku
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Ganz zum Schluss ist es schön, wenn sich alle noch einmal im Kreis

Na sam koniec miło jest jeszcze raz wspólnie stanąć w kole i zebrać

stehend versammeln und die Energie und das Schöne

całą pozytywną energię. W zależności od grupy może się to odbyć w

„eingesammelt“ wird. Dies kann in unterschiedlicher Form

różnej formie np. oklasków, okrzyku radości, lub czegoś bardziej

stattfinden, ob es ein Abklatschen, ein Powerschrei oder etwas
Ruhiges ist, kann je nach Gruppe variieren. Wichtig ist nur, dass es

spokojnego. Ważne jest, aby nie trwało to dłużej niż jedna do dwóch

nicht mehr als ein bis zwei Minuten dauert und die Gruppe
zusammenhält.

minut i na to krótką chwilę jednoczyło grupę.
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Autorinnen ß Autorki

Maria Ladewig
Studiert Kulturwissenschaften an der Europauniversität

studiuje kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie

Viadrina in Frankfurt (Oder), sammelte praktische Erfahrungen

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. praktyczne doświadczenia

während eines einjährigen Freiwilligendienstes in der

zdobyła w trakcie roku wolontariackiego w Międzynarodowym

Internationalen Begegnungsstätte in Mikuszewo (Polen), aktive
Teamerin, Multiplikatorin für deutsch-polnische Kinder- und

Domu Spotkań w Mikuszewie (Polska), Jest aktywną trenerką i
multiplikatorką polsko-niemieckich spotkań dla dzieci.

Jugendbegegnungen

Joanna Michalczyk
studierte Germanistik an der Universität in Toruń und
Kommunikation und Sprache an der TU Berlin. Seit 2006 in der
internationalen und nationalen Jugendarbeit tätig.

studiowała germanistykę na Uniwersytecie w Toruniu oraz

Schwerpunkte: Jugend- und Kinderbegegnungen, interkulturelle

międzynarodowym i krajowym. Specjalizuje sie w : Spotkaniach

Kommunikation, Spielpädagogik,

dla dzieci i młodzieży, komunikacji międzykulturowej, pedagogice

komunikację i język na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Od
2006 zawodowo zajmuje się pracą z młodzieżą w kontekście

zabawy.

Juliane Rösch
studierte Jüdische Studien, Polonistik und Geschichte an der Uni
Potsdam. Seit mehreren Jahren liegt ihr Schwerpunkt als

studiowała judaistykę, polonistykę i historię na Uniwersytecie

Teamerin und Seminarleiterin bei deutsch-polnischen

w szczególności polsko-niemieckie spotkaniac dla dzieci. Poza tym

Kinderbegegnungen. Zudem leitet sie internationale Seminare in

prowadzi seminaria międzynarodowe dla młodzieży i dorosłych z

der Jugend- und Erwachsenenbildung u. a. in den Bereichen

zakresu m.in. teatr, historia, religia i rozwiązywanie konfliktów.

Theater, Geschichte, Religion und Konfliktlösung.

Poczdamskim. Od kilku lat jest trenerką i prowadzącą seminaria,
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Der Bildungsträger HochDrei e.V. ist ein gemeinnütziger Verein der

Organizacja HochDrei jest stowarzyszeniem użyteczności

politischen und kulturellen Jugend- und Erwachsenenbildung. Wir

publicznej działającym na obszarze edukacji młodzieży i dorosłych

sind anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und Zentralstelle

w kontekście polityczno-kulturowym. Jesteśmy cenionym

für das DPJW.

podmiotem Wolnej Pomocy Młodzieży oraz Jednostką Centralną

Unsere Bildungsbereiche sind internationale

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Begegnungsprogramme für Kinder, Jugendliche und junge

Nasz zakres działalności edukacynej to: edukacja polityczna;

Erwachsene, insbesondere im Austausch mit Polen, politische

spotkania międzynarodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w

Bildungsarbeit, Fortbildungen für MultiplikatorInnen,

szczególności wymiana z Polską; szkolenia dla multiplikatorów;

Begleitseminare und Fortbildungen im Bereich von

seminaria dla osób odbywających wolontariat. Oferujemy ponadto

Freiwilligendiensten. Zu unserem Angebot gehören ausserdem die

programy edukacyjne o różnorodnej tematyce oraz opiekę

pädagogische Begleitung von Klassenfahrten zu unterschiedlichen

pedagogiczną na wycieczkach klasowych. Rozwijamy modele

Themenschwerpunkten sowie Modelle für die Projektarbeit an

projektów dla szkół pt. uczyć inaczej.

Schulen – AndersLernen.
HochDrei e.V. ist Mitglied im Stadtjugendring Potsdam, in der

HochDrei jest członkiem: Miejskiego Związku Młodzieży w

Landesarbeitgemeinschaft für politisch kulturelle Bildung

Poczdamie (Stadtjugendring Potsdam) , Landowego Związku
Edukacji Kulturalno-Politycznej Brandenburgii

Brandenburg, im Paritätischen Bildungswerk Brandenburg und im

(Landesarbeitgemeinschaft für politisch kullturelle Bildung w

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten.

Brandenburgii), Parytetowej Organizacji Edukacyjnej
Brandenburgii (Partätisches Bildungswerk Brandenburg) oraz
Niemieckiego Związku Placówek Kształceniowych (Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten).
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