
Godzina Godzina Metody pracy - w jaki sposób działanie zostanie
Data rozpoczęcia zakończenia Temat, rodzaj działania Z którymi celami projektu związane jest zrealizowane?

00:00) 00:00)
2012-05-21 17:00 21 :00 Przyjazd i spotkanie integracyjne. Integracja grupy to przede wszystkim Metody pracy to gry i zabawy integracyjne. Będą 

przełamywanie barier kulturowych, wykorzystane w realizacji integracji grupy to wszelakiego 
językowych, obyczajowych; rodzaju gry i zabawy integracyjne, rozbudzające zaufanie, 
wyeliminowanie stereotypów i przełamujące wszystkie bariery zarówno językowe

, schematów myślowych we wzajemnych kulturowe. 
kontaktach; rozwijanie umiejętność 
skutecznego komunikowania się 
między ludźmi wywodzącymi się z 
różnych kultur; rozwinięcie 
umiejętności autoprezentacji, 
zwiększenie umiejętności współpracy w 
grupie. Działanie służy poznanie 
uczestników, przełamaniu wszystkich 
barier aby działania przebiegały w milej 
atmosferze. Dodatkowo podczas 
integracji młodzież wypracuje zasady 

bezpieczeństwa i zachowania się 
podczas pobytu w Polsce. 



Data
Godzina 

rozpoczęcia 
(format 
00:00)

Godzina 
zakończenia 

(format 
00:00)

Temat, rodzaj działania Z którymi celami projektu związane jest 
działanie? Czemu służy działanie? 

Metody pracy - w jaki sposób działanie zostanie
zrealizowane?

2012-05-22 09:00 18:00 Sport to zdrowie, czyli zabawy 
zespołowe na świeżym powietrzu 

Cele które będą realizowane podczas 
zabaw zespołowych na świeżym 
powietrzu to: przełamywanie barier 
językowych, wykształcenie postawy 
tolerancji, rozwinięcie umiejętności 
skutecznego komunikowania się, 
zwiększenie umiejętności współpracy w 
grupie, zrozumienie roli aktywności 
fizycznej i sportu dla właściwego 
rozwoju młodego człowieka, 
zainteresowanie młodzieży sportem jako 
czasem wolnym. Działanie to służy 
nauce języków obcych Języka 
angielskiego, ale również języka 
ojczystego partnera), wzajemnego 
zaufania, współpracy w grupie. 
Poznanie siebie nawzajem oraz 
pokonania swoich słabości i barier. 

Młodzież zostanie zabrana do parku linowego, gdzie oprócz 
możliwości wspinaczki będzie miała możliwość 
uczestniczenia w grach zespołowych (paintball). 

2012-05-22 19:00 21:00 Zasady Prawdziwego kibica Rozwijanie spójności społecznej 
młodzieży, rozwinięcie umiejętności 
skutecznego komunikowania się 
między ludźmi wywodzącymi się z 
różnych kultur, wykształcenie postaw 
tolerancji w stosunku do innych, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju 
młodego człowieka, pogłębienie wiedzy 
na temat fair play. Ukazanie młodzieży, 
że ich różnice kulturowe, bariery 
językowe nie przeszkodzą im w dobrej 
zabawie, aktywnym wypoczynku i 
jedności na boisku, bo tam stają się 
jedną drużyną pomimo różnej 
narodowości. Nauczenie ludzi, że czas 
wolny to nie tylko ten spędzony przed 
komputerem. 

Młodzież opracuje "Kodeks kibica", czyli jak powinniśmy się 
zachowywać podczas rozgrywek sportowych nie tylko jako 
uczestnicy, ale również jako kibice, wypracowanie zasad 
zdrowej rywalizacji i zasady fair play. 

2012-05-23 10:00 14:00 Rozgrywki sportowe Sport jako narzędzie promocji 
zdrowego stylu życia i pobudzenie 
aktywności społecznej młodzieży, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju 

Zawody sportowe: piłka nożna, siatkówka, badminton.



młodego człowieka w wymiarze 
społecznym i jednostkowym, 
zwiększenie umiejętności współpracy w 
grupie. Ukazać młodzieży, że 
aktywność fizyczna to nie tylko dobra 
zabawa, ale również utrzymanie 
swojego ciała W zdrowiu i możliwość 
nawiązania nowych przyjaźni. 

2012-05-23 14:00 17:00 W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli 
zawody sportowe

Sport jako narzędzie promocji 
zdrowego stylu życia i pobudzenie 
aktywności społecznej młodzieży, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju 
młodego człowieka w wymiarze 
społecznym i jednostkowym, 
zwiększenie umiejętności współpracy w 
grupie. Ukazać młodzieży, że aktywność 
fizyczna to nie tylko dobra zabawa, ale 
również utrzymanie swojego ciała w 
zdrowiu i możliwość nawiązania nowych 
przyjaźni. 

Wyścigi w workach, z zawiązaną nogą, tor przeszkód, 
zabawy z chustą. 

2012-05-23 17:00 21:00 Wieczór międzykulturowy - Ukazanie 
Polski gościom ukraińskim

Poszerzanie wiedzy o krajach naszych 
partnerów, przełamywanie barier 
kulturowych, rozwinięcie umiejętności 
komunikowania się między ludźmi 
wywodzącymi się z różnych kultur, 
wykształcenie postawy tolerancji w 
stosunku do innych narodów, 
zwiększanie umiejętności współpracy w 
grupie. Ukazaniu kultury i tradycji 
krajów partnerskich, pogłębienie 
znajomości kulturowych, językowych, 
zaakceptowanie "inności" i pogłębienie 
tolerancji dla niej.

Warsztaty prowadzone przez uczestników wymiany, którzy 
pokazują pozostałym możliwość wykonania różnych ozdób z 
papieru, filcu, koronki, itp. Dodatkowo zaprezentowanie i 
konsumpcja potraw regionalnych z fasoli. Nauka tańca 
"Krakowiaka", piosenki w języku polskim, prezentacja 
najważniejszych wieszczy polskich i nauka wybranego 
wiersza. 

2012-05-24 07:00 15:00 Sport inaczej, czyli nietypowe miejsce 
aktywności. 

Poszerzenie wiedzy o kraju naszych 
partnerów, rozwinięcie umiejętności 
komunikowania się między ludźmi 
wywodzącymi się z innych kultur, 
wykształcenie postawy tolerancji w 
stosunku do innych krajów, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju 
młodego człowieka w wymiarze 
jednostkowym i społecznym, 
pogłębienie wiedzy na temat 
zachowania fair play, zwiększenie 

Mecz piłki nożnej w kopalni soli w Wieliczce



umiejętności współpracy w grupie. 
Zwiększeniu aktywności fizycznej, 
zainteresowaniu młodzieży zdrowym 
stylem życia.

2012-05-24 15:00 17:00 Czy ludzie prowadzą zdrowy styl 
życia?

Poszerzenie wiedzy o kraju naszych 
partnerów, rozwinięcie umiejętności 
komunikowania się między ludźmi 
wywodzącymi się z innych kultur, 
wykształcenie postawy tolerancji w 
stosunku do innych krajów, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju 
młodego człowieka w wymiarze 
jednostkowym i społecznym, 
zwiększenie umiejętności współpracy w 
grupie. Przeprowadzeniu badania 
dotyczącego stylu życia studentów, czy 
jest on aktywny i zdrowy czy też nie. 

Ankieta przeprowadzona w Krakowie ze względu na 
największy odsetek obcokrajowców studiujących na terenie 
małopolski. 

2012-05-24 20:00 21:00 Ankieta - czyli marzenia a 
rzeczywistość 

Poszerzenie wiedzy o kraju naszych 
partnerów, rozwinięcie umiejętności 
komunikowania się między ludźmi 
wywodzącymi się z innych kultur, 
wykształcenie postawy tolerancji w 
stosunku do innych krajów, zrozumienie 
roli aktywności fizycznej i sportu dla 
właściwego rozwoju młodego człowieka 
w wymiarze jednostkowym i 
społecznym, zwiększenie umiejętności 
współpracy w grupie, doskonalenie 
umiejętności w zakresie wykorzystania 
technik komputerowych. Stworzeniu 
planu naprawczego, czyli 10 zasad jak 
możemy promować zdrowy styl życia. 

Analiza ankiety na temat zdrowego stylu życia studentów 
obcokrajowców, wyciąganie wniosków i zapis działań 
zapobiegających niepożądanych efektów. 

2012-05-25 10:00 14:00 Historia kredą pisana… Poszerzenie wiedzy o krajach naszych 
partnerów, wyeliminowanie 
stereotypów i schematów myślowych
we wzajemnych kontaktach, 
wykształcenie postawy tolerancji w 
stosunku do innych narodów. 
Przekazanie wiedzy na temat historii 
kraju partnerskiego. 

Warsztaty z wykorzystaniem kredy i boiska sportowego w 
celu stworzenia komiksu historycznego. 

2012-05-25 14:00 19:00 Wieczór międzykulturowy - Ukraina Poszerzenie wiedzy o kraju naszych 
partnerów, przełamywanie barier 
kulturowych, językowych, obyczajowych, 
wyeliminowanie stereotypów i 
schematów myślowych we wzajemnych 

Nauka tańca narodowego młodzieży z Ukrainy , wspólne 
śpiewanie piosenki po ukraińsku, nauka wiersza wieszcza 
ukraińskiego, rysunek (portret , karykatura) najsłynniejszego 
wieszcza krajów partnerskich, pokaz strojów regionalnych. 



kontaktach, rozwinięcie umiejętności 
skutecznego komunikowania się, 
wykształcenie postaw tolerancji w 
stosunku do innych narodów, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju młodego 
człowieka w wymiarze jednostkowy i 
społecznym. Poznaniu kultury, tradycji i 
historii krajów partnerskich i 
zniwelowanie stereotypowego myślenia 
poprzez integrację·

2012-05-25 19:00 21:00 Jak nas widzą tak nas piszą, czyli 
walka ze stereotypami 

Rozwijanie umiejętności skutecznego 
komunikowania się, przełamywanie 
barier kulturowych, językowych, 
obyczajowych, wyeliminowanie 
stereotypów i schematów myślowych 
we wzajemnych kontaktach. Obaleniu 
stereotypowemu myśleniu Polaków o 
Ukraińcach i odwrotnie.

Stworzenie tablicy stereotypów i symboliczne zniszczenie jej. 

2012-05-26 08:00 20:00 Na świeżym powietrzu w celu 
poznania tajemnicy - legendy 

Poszerzanie wiedzy i krajach naszych 
partnerów, przełamywanie barier 
kulturowych, językowych, obyczajowych, 
rozwijanie umiejętności skutecznego 
komunikowania się między ludźmi 
wywodzącymi się z różnych kultur, 
zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju młodego 
człowieka w wymiarze jednostkowym i 
społecznym, zwiększenie umiejętności 
współpracy w grupie. Poznaniu legend, 
czyli kultury młodzieży kraju 
partnerskiego. 

Opowiadanie legend w odpowiednim klimacie, tańce przy 
ognisku, śpiewy wyuczonych piosenek. 

2012-05-27 10:00 15:00 Sport, sport, sport… Zrozumienie roli aktywności fizycznej i 
sportu dla właściwego rozwoju młodego 
człowieka w wymiarze jednostkowym i 
społecznym, zwiększenie umiejętności 
współpracy w grupie, pogłębienie wiedzy 
na temat zachowania fair play, 
poszerzenie wiedzy na temat sportów 
narodowych kraju partnerskiego. 
Ukazanie różnorakich sposobów 
aktywnego spędzania czasu, zdrowego 
stylu życia. 

Mecze na hali sportowej: mecz mini hokeja, tenisa 
stołowego, halowej piłki nożnej, gry i zabawy zręcznościowe.

2012-05-27 15:00 17:00 To co było już nigdy nie wróci -
przenosimy się do przeszłości

Poszerzeniu wiedzy o kraju naszych 
partnerów, rozwijanie umiejętności 
skutecznego komunikowania się 

Warsztaty, dyskusje - grupowe tworzenie pocztówki z 
przeszłości. 



między ludźmi wywodzącymi się z 
różnych kultur, zwiększenie 
umiejętności współpracy w grupie. 
Poznanie najważniejszych faktów 
historycznych kraju sąsiadującego. 

2012-05-27 17:00 21:00 Na ile się poznaliśmy? - gry i zabawy 
sprawdzające naszą integrację 

Przełamanie barier kulturowych, 
językowych, obyczajowych, 
wykształcenie postaw tolerancji w 
stosunku do innych narodów, 
zwiększenie umiejętności współpracy w 
grupie, rozwinięcie umiejętności 
interpersonalnych, umiejętności 
negocjacji. Wzmocnieniu więzi 
pomiędzy uczestnikami wymiany. 

Gry i zabawy integracyjne, wzmacniające więzi i zaufanie.

2012-05-28 10:00 15:00 Tropem historii poi Rożnowie. Poszerzenie wiedzy o kraju naszych 
partnerów, rozwinięcie umiejętności 
skutecznego komunikowania się 
między ludźmi wywodzącymi się z 
różnych kultur, wykształcenie postaw 
tolerancji w stosunku do innych 
narodów, zrozumienie roli aktywności 
fizycznej i sportu dla właściwego 
rozwoju młodego człowieka w 
wymiarze jednostkowym i społecznym, 
poszerzenie wiedzy na temat sportów 
narodowych kraju partnerskiego. 
Utrwaleniu zdobytych informacji na 
temat historii, kultury i tradycji krajów 
partnerskich. 

Spacer po Rożnowie z torem przeszkód i zagadkami do 
rozwiązania. 

2012-05-28 15:00 20:00 To co wiem, widziałem i czym mogę 
się pochwalić.

Poszerzenie wiedzy na temat kraju 
naszych partnerów, przełamanie barier 
kulturowych, językowych, obyczajowych, 
rozwinięcie umiejętności skutecznego 
komunikowania się, doskonalenie 
umiejętności w zakresie wykorzystania 
technik komputerowych w 
dokumentowaniu przebiegu projektu 
(komputerowa obróbka materiałów 
graficznych, dźwiękowych, filmowych 
oraz tekstowych).

Tworzenie folderu za pomocą technologii komputerowej z 
wiadomościami, które zdobyli podczas wymiany, zdjęciami 
które dokumentują wszystko to co się wydarzyło. 

2012-05-29 10:00 12:00 Nasza wspólna przyszłość Pogłębienie wzajemnego zrozumienia
między młodzieżą różnych krajów,
rozwijanie poczucia solidarności i
tolerancji, rozwijanie umiejętności
skutecznego komunikowania się.
Zaplanowaniu dalszej współpracy z

Dyskusja na temat rewizyty i wspólnych planów na 
przyszłość.



partnerem, czyli rewizyta, dodatkowo
wymienienie się adresami, numerami
telefonu z nowo poznanymi


