Nowa Amerika Uniwersytät

Sommeruniwersytät Letni
Program(m)

16.08. 2014
Nachmittag /
po południu

Abend / wieczorem

17.08.
Vormittag /
przed południem

Nachmittag /
po południu

Abend/ wieczorem

18.08.
Vormittag /
przed południem

Nachmittag
południu

/

po

Abend / wieczorem

Anreise und Einquartierung im
Studentenwohnheim in Słubice.
Vorstellung des Leitungsteams, der
Teilnehmer und des Programms.

Przyjazd i zakwaterowanie w domu
studenckim w Słubicach. Przedstawienie
prowadzących warsztaty i programu.

Spiele und Sprachanimationen in zwei
gemischten deutsch-polnischen Gruppen.

Animacje językowe i zabawy w dwu
mieszanych (polsko-niemieckich)
grupach.

Vorbereitung zum Stadtspiel (Aufteilung in
Gruppen, Erklärung der Spielregeln).
Stadtspiel in deutsch-polnischen kleinen
Gruppen an den beiden Seiten der Oder.

Przygotowanie do gry miejskiej (podział
na grupy, wyjaśnienie reguł gry). Gra
miejska po obu stronach Odry z udziałem
polsko-niemieckich grup.

Gruppenarbeit in binationalen Gruppen,
Vorbereitung der multimedialen
Präsentationen aus den Ergebnissen des
Stadtspiels.

Praca w mieszanych grupach,
przygotowanie prezentacji
multimedialnych przedstawiających
rezultaty gry miejskiej.

Präsentationen der Ergebnisse des
Stadtspiels durch die einzelnen Gruppen.
Bewertung des Spiels und Verleihung der
Preise an die Gewinner.

Prezentacja rezultatów gry miejskiej
przez poszczególne grupy. Wyniki gry,
wręczenie nagród.

"Nowa Amerika" - eine lustige
Präsentation von Michael Kurzwelly mit
Spielen und Rätseln.

„Konstrukcje rzeczywistości” –
prezentacja Michaela Kurzwellego z
zabawami i zagadkami.

Aufwärmen durch Sprachanimationen und
Gruppenspiele im Freien.
Fachworkshops in deutsch-polnischen
Gruppen (Theater, Journalismus,
Fotografie,moderne Multimediatechniken).

Rozgrzewka z animacjami językowymi,
zabawy w grupach. Warsztaty
tematyczne w polsko-niemieckich
grupach (teatr, dziennikarstwo,
fotografia, multimedia).

Fortsetzung der Fachworkshops in
deutsch-polnischen Gruppen.
Formulierung der Themen für die
bestehenden Recherchen in der
Grenzregion. Erstellung der Pläne für die
Expeditionen in die Grenzregion in den
einzelnen Gruppen.

Kontynuacja warsztatów. Formułowanie
tematów dla badań w regionie
przygranicznym. Opracowanie planów
wypraw terenowych poszczególnych
grup.

"Sport macht Spaß" - nowoamerikanische
Olympiade mit unkonventionellen, für die
Grenzregion typischen Sportarten.

„Sport na wesoło” – olimpiada
nowoamerikańska z
niekonwencjonalnymi, typowymi dla
regionu przygranicznego, konkurencjami
sportowymi.

19.08.
Vormittag /
przed południem

Aufwärmen durch Sprachanimationen und
Gruppenspiele im Freien.

Animacje językowe i zabawy na
powietrzu.

Besuche und Recherchen in
verschiedenen Einrichtungen auf beiden
Seiten der Oder, Sammeln der Materialien
(Interviews, Befragungen der Passanten,
Fotos, Filmaufnahmen usw.).

Wyprawy i badania w różnych miejscach
po obu stronach Odry, zbieranie
materiałów (wywiady, sondy uliczne,
fotografowanie, filmy itp.)

Nachmittag /
po południu

Fachworkshops in vier deutschpolnischen Gruppen: Übertragung des
gesammelten Materials an die Computer,
Auswahl und erste Bearbeitung des
Materials.

Warsztaty w czterech grupach,
komputerowe opracowanie zebranych
materiałów, wybór i wstępne
opracowanie materiałów.

Abend / wieczorem

Film: "Willkommen bei den Sch’tis ",
ergänzt durch den Workshop: Stereotype
und Vorurteile im Bild der anderen Nation.

Pokaz filmu „Jeszcze dalej niż północ“
oraz warsztaty na temat uprzedzeń i
stereotypów na temat innych
narodowości.

Aufwärmen durch Sprachanimationen und
Gruppenspiele im Freien.

Animacje językowe i zabawy.

20.08.
Vormittag /
przed południem
Nachmittag/
po południu

Fachworkshops in vier binationalen
Gruppen: Weitere Recherchen sowie
Auswahl und Bearbeitung des
gesammelten Materials.

Warsztaty tematyczne w czterech
grupach: kontynuacja zbierania
materiałów, wybór i opracowanie
materiału.

Abend / wieczorem

Fortsetzung der Fachworkshops. Arbeit an
eigenen Projekten. Vorbereitungen zum
Lagerfeuer.

Kontynuacja warsztatów. Praca nad
indywidualnymi projektami.
Przygotowanie do ogniska.

Schifffahrt und Lagerfeuer an der Oder.

Przejażdżka statkiem i ognisko nad Odrą.

Aufwärmen durch Sprachanimationen und
Gruppenspiele im Freien.
Fortsetzung der Fachworkshops . Arbeit
an eigenen Projekten.

Animacje językowe i zabawy.

21.08.
Vormittag /
przed południem

Nachmittag /
po południu

Expedition ins unbekannte Land:
Kajaktour auf dem Fluss Ilanka.

Kontynuacja warsztatów. Praca nad
indywidualnymi projektami.
Wyprawa w nieznane: spływ kajakowy po
rzece Ilanka.

Macht mal was Anderes! - kleine
Workshops und Gruppenspiele,
angeboten durch die Workshopsleiter (zur
freien Wahl)

Raz coś innego! – mini-warsztaty i
zabawy w grupach zaproponowane przez
kierujących warsztatami.

22.08.
Vormittag /
przed południem

Fachworkshops in vier binationalen
Gruppen. Arbeit an eigenen Projekten.

Kontynuacja warsztatów. Praca nad
indywidualnymi projektami.

Nachmittag /
po południu

Fachworkshops. Arbeit an eigenen
Projekten. Vorbereitung der
Präsentationen.

Kontynuacja warsztatów. Praca nad
indywidualnymi projektami.
Przygotowanie prezentacji.

Abend / wieczorem

Turnier in Nowoamerikanisch.

Turniej języka nowoamerikańskiego.

Abend / wieczorem

23.08.
Vormittag /
południem

Nachmittag/po
południu

przed

Präsentationen der einzelnen Gruppen vor
eingeladenen Einwohnern der Region.
Evaluierung und Zusammenfassung des
Projekts.

Prezentacje poszczególnych grup z
udziałem mieszkańców regionu.
Ewaluacja projektu.

Abreise der Teilnehmer.

Wyjazd uczestników.

Sponsorzy | Förderer:

