
Sprawozdanie 

 z realizacji zadań w ramach programu PASCH  

w roku szkolnym 2014/2015 

 

W lipcu 2014 roku dwóch uczniów naszego gimnazjum Damian Markowicz, Daniel Wojnar  

otrzymało stypendium wakacyjne z Goethe Institut i uczestniczyli w trzytygodniowym 

wakacyjnym kursie języka niemieckiego w Duderstadt w Niemczech.  

W październiku (7.10 – 11.10) uczniowie klasy 3a Kamil Gryboś i Michał Kopek udali się na 

spotkanie redaktorów międzynarodowej gazetki Klick do Berlina. Na wiosennym spotkaniu 

gazetki w Berlinie były dwie nowe redaktorki Julita Praiznar oraz Martyna Wiencko, które 

bardzo rzetelnie pracują na forum gazetki a za publikowane artykuły otrzymały nagrodę. 

Nauczyciel wziął udział w szkoleniach i warsztatach proponowanych w ramach projektu. 

W dniach 20.10-21.10.2014 uczestniczyłam w Seminarium Szkoleniowe: „Sach – und 

Fachunterricht in Deutsch“ na corocznym spotkaniu koordynatorów projektu Pasch w 

Warszawie. Jesienią pani Dyrektor Szkoły uczestniczyła w szkoleniu i spotkaniu dla 

Dyrektorów Szkół Pasch w Warszawie. Podczas tego spotkania dokonano podsumowania i 

oceny pracy szkół w ramach inicjatywy Pasch oraz zapoznano z kalendarzem działań na nowy 

rok. 

Od 9.11-15.11. 2014 wzięłam udział w Seminarium/Stypendium: „ Einfuhrung in den CLIL – 

Ansatz: Prinzipien und Umsatzformen” 40h  - 9.11-15.11. 2014 we Frankfurcie nad Menem. 

W styczniu 2015 uczestniczyłam w spotkaniu koordynatorów Pasch w Pradze, spotkanie 

miało charakter ewaluacyjno – szkoleniowy. 

W lutym 2015 w szkole odbyła się w szkole multimedialna wystawa projektu fotograficznego 

internetowej gazetki uczniowskiej KLICK szkół Pasch. „Oblicza biedy – Gesichter der 

Armut” to projekt, w którym redaktorzy internetowej gazetki uczniowskiej KLICK zajmowali 

się tematem biedy i wykluczenia społecznego. Autorami tekstów w KLICK są uczniowie w 

wieku 14 – 18 lat uczący się języka niemieckiego w szkołach partnerskich Goethe-Institut w 

Europie Środkowowschodniej, także nasi redaktorzy. Ostatecznie powstało 6 fotoreportaży, w 

których uczennice i uczniowie z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji i Węgier 

prezentują swój własny punkt widzenia na problemy społeczne w ich najbliższym otoczeniu. 

Zdjęcia zilustrowano dźwiękami i muzyką i oglądaliśmy je w formie multimedialnej 

wystawy. 

W ramach inicjatywy Pasch uczniowie realizowali projekty: Abrakadabra Sim, Theaterskizze, 

Niemiecki Plus, redagowanie gazety Klick -  zgodnie z kalendarzem projektowym.  

Uczniowie klasy 1 Gimnazjum wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ''Deutsch hat 

Klasse/Niemiecki ma klasę'', którego celem było dokonanie zmian w aranżacji klasy. Nasz 

pomysł został nagrodzony 3 miejscem w Polsce oraz nagrodą na kwotę 1500 zł na dalsze 

działania związane z językiem niemieckim. W nagrodę uczniowie grupy projektowej wzięli 

udział w wyjątkowym Pikniku Edukacyjnym w Poznaniu „Niemiecki do Poznania”, podczas 

którego odebrali z rąk Konsula Republiki Federalnej Niemiec dyplom oraz nagrodę. 

Uczniowie przygotowywali się do certyfikatów językowych. Zgłoszono kandydatury uczniów 

na wakacyjne obozy językowe w Niemczech. Uczniowie szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum pracowali nad projektem „Stofftaschen” – projektowali torby dla uczniów ze 

szkoły partnerskiej Pasch w Boliwii, pisali do nich listy w języku niemieckim, podobne torby 

z listami otrzymają od nowych przyjaciół korespondencyjnych po wakacjach. 

W maju przeprowadzono ewaluację zewnętrzną z Dyrektorem Szkoły Pasch p. Beatą Kraus, 

telekonferencja z zewnętrzną firmą ewaluacyjną z Berlina odbyła się na zlecenie Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, które to patronuje inicjatywie Pasch na 

świecie. 



W dniu 13.06.2015 przeprowadzone zostały w naszej szkole przez egzaminatorów Goethe 

Institut Krakau egzaminy Fit1, Fit2, B1 potwierdzające znajomość języka niemieckiego. Do 

egzaminu przystąpiło 13 uczniów, wśród nich również absolwenci naszej szkoły. 

Uczennica Partycja Smoła przebywała w czerwcu na obozie językowym w Druskiennikach na 

Litwie. W ramach wakacyjnych stypendiów uczniowskich na trzytygodniowy obóz językowy 

do Schwäbisch Hall w Niemczech wyjeżdża w sierpniu uczeń Kamil Zagórski.  

Od nowego roku szkolnego w ramach nowego projektu Goethe-Institut "SCHULWÄRTS" – 

Asystent Językowy” w szkołach, które aktywnie nauczają języka niemieckiego i maja 

doświadczenie w projektach międzyprzedmiotowych goszczą studenci z Niemiec, którzy 

przygotowują się do pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego. Do naszej szkoły na 

okres 2 miesięcy przyjedzie studentka Mareike Segger. Projekt umożliwia wymianę 

doświadczeń i jest wspaniałą możliwością na uatrakcyjnienie lekcji języka niemieckiego oraz 

wypróbowanie nowych metod. 
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