
1 | S e i t e  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 

Nr 11 u. –i 12/ 2021                        Jahrgang 20 / Rok Wydania 21                               November- Dezember/ Listopad- Grudzień 
 
 

 

GRÜNBERG MEIN HERZ 
 
Grünberg, Du Weinstadt mit Herz, 
Deine Menschen streben himmelwärts. 
Der Mut dafür bringt den Lohn, 
Du alte Stadt voll Tradition. 
Bummle ich durch Deine Straßen und Gassen, 
meine Augen, Deine Schönheit erfassen. 
Das alte Rathaus in seiner Umgebung erstrahlt, 
 als hätte es ein Künstler gemalt. 
Rege Menschen die Stadt beleben  
und Grünberg einen Rhythmus geben. 
Ein grüner Teppich aus Bäumen, Blüten und Natur,  
sorgt für Genuss pur. 
Hier muss man verweilen, 
 die Atmosphäre genießen und nicht eilen. 
Hübsche Frauen, fesche Burschen in all ihrer Art, 
 machen Dich zu einer sympathischen Stadt. 
Fremde sind fasziniert von dem herrlichen Flecken Erde, 
 wollen diesen Pulsschlag spüren, damit er ihrer werde. 
So will ich als Freund diese Stadt wieder verlassen  
und ein Leben lang in meinem Herzen belassen. 
Grünberg, Stadt des Weines, der Sonne und der schönen 
Frauen,auf Dich wird man zu allen Zeiten bauen. 
 

          

 
      
       

 

 

 

  

 

 

ZIELONA GÓRO MOJE SERCE 
 
Zielona Góro, winny grodzie z sercem,  
Twoi mieszkańcy dążą do wzniosłości  
a za swój trud otrzymują zasłużoną nagrodę,  
Tyś miastem starym i z tradycjami. 
Chodzę po ulicach i zaułkach,  
i wzrok swój sycę Twoim pięknem. 
Stary rynek i ratusz w słońcu połyskuje  
jak gdyby namalował je artysta. 
Winiarstwo tu się odradza  
nadając rytm życiu Zielonej Góry. 
Dywan zielony z drzew, kwiatów i natury, 
 to czysta rozkosz, tu można odpocząć,  
niespiesznie upajać się jej klimatem. 
Piękne panie, szykowni panowie 
 nadają ton temu miastu. 
Przybysz zachwyca się tym zakątkiem, 
 próbując wczuwać się w jego puls. 
Opuszczając to miasto 
 zachowam je w sercu na cale życie. 
Zielona Góro, mieście wina, pięknych kobiet i 
słońca, 
 myśl o Tobie jakże jest budująca. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Roland Hellmann Tłumaczenie: Małgorzata Hellmann 
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Weihnachts-und Neujahrwünsche//Życzenia Świąteczne i Noworoczne 

 

Liebe Mitglieder und Freunde 

der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg/ Schl. 

Drodzy członkowie i przyjaciele 
Towarzystwa Społeczno –Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w  Zielonej Górze 

 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2022, 
besonders Gesundheit,  
wünsche ihnen und ihren Familien  
 

Vorstand SKGdDM 

in Grünberg/Schl. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2022, a 
zwłaszcza zdrowia dla Ciebie i Twoich rodzin  
 Życzy: Zarząd TSKMN w Zielonej Górze 
 

Weihnachten 

Dies ist die Nacht, in der wir Heimweh haben nach Tagen einer 
längst verklungenen Zeit, nach Menschen, die uns Schönes 
gaben,  
nach Stätten, die unendlich weit. 

Dies ist die Nacht, in der wir Rückschau halten, 
und unsern Weg betrachten wie ein Bild, 
in der wir still die Hände über Gräber falten, von Freunden, die 
den Lauf erfüllt. 

Dies ist die Nacht der großen Einsamkeiten, 
wo jeder stille wird in seinem Leid 
und nur die Kinder ihren Jubel breiten 
und unsre Wunden, wie ein goldnes Kleid. 

Dies ist die Nacht, in der sich Gottes Liebe  
voll Gnaden über unser Leben neigt, 
weil er den Heiland uns gegeben, 
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Boże Narodzenie 

 
To jest noc, w której tęsknimy za domem  
od dni dawno minionych czasów,  
za ludźmi, którzy dali nam piękne rzeczy, 
dla miejsc, które są nieskończenie daleko 
.  
To jest noc, kiedy patrzymy wstecz 
i spójrz na naszą drogę jak obraz,  
w którym po cichu składamy ręce nad grobami przyjaciół,  
którzy wypełnili bieg minionego czasu. 
 
To jest noc wielkiej samotności 
gdzie wszyscy milkną w swoim cierpieniu 
i tylko dzieci rozsiewają wiwaty                                                                        
I  nasze rany jak złotą suknię 
. 
To jest noc Bożej miłości 
z wdziękiem pochyla się nad naszym życiem, 
bo dał nam Zbawiciela,  
który wskazuje nam drogę do domu.  
 
Tłumaczenie: Bolesław Gustaw Bernaczek 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adventslied Melodie: „Ihr Kinderlein kommet“  
Advent hat begonnen, die Weihnachtist nah 
Wir denken versonnen; wie kurz war das Jahr.Die Älteren 
schauen nun gerne zurück,  
 beschwören der Kindheit vergangenes Glück. 

Was uns ganz tief innen gespeichert verblieb 
Das kann nicht zerrinnen, es stiehlt’s auch kein Dieb.  
Schatzkästlein der Seele „Erinnerung“ heißt, 
die so viele innige Freuden erweist. 

Heut ist man versammelt in festlicher Rund. begehet 
gemeinsam die Vorweihnachtsstund’, so fröhlich und 
heiter wie damals als Kind, weil Liebe und Freude zu 
Gast bei uns sind. 

Willkommen, St. Niklaus, mildtätiger Mann,  
wir kennen dich lange und haben nichts getan  
was dir könnt missfallen, so mache es gut, 
du brauchst bei uns allen hier keine Birkenrut’. 

Luise Klubertanz 
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            Piosenka  Adwentowa  

Na Melodie  piosenki: „Chodźcie dzieci”  
Rozpoczął się Adwent,  
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Myślimy w zamyśleniu; jak krótki był rok. 
 Starsi lubią teraz patrzeć wstecz,  
wyczarowywać szczęście z dzieciństwa. 
 
W czym zostaliśmy głęboko w środku 
Nie może się roztopić ,ani złodziej jej nie ukradnie.  
Skrzynia skarbów duszy „pamięć” oznacza 
który pokazuje tak wiele szczerych radości. 
 
Dziś wszyscy zebrali się w świątecznym kole.  
świętując wspólnie przedświąteczną godzinę,  
szczęśliwi i radośni jak wtedy jako dzieci, 
 bo miłość i radość są naszymi gośćmi. 
 
Witaj Święty Mikołaju, dobrotliwy człowieku,  
znamy Cię od dawna i nie zrobiliśmy niczego,  
co mogłoby Ci się nie podobać, więc zrób to dobrze, 
nie potrzebujesz brzozowej rózgi dać żadnemu z nas . 
 
   Tłumaczenie: Bolesław Gustaw Bernaczek 

Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 

 
 

Ausflug nach Breslau- adventlicher Stadtrundgang mit Weihnachtsmarktbesuch 

in Rahmen des Projektes: "Fabelhafte Geschmäcker auf den Spuren der Magie" 

gefőrdert durch das Generalkonsulat Breslau/Konsulat Oppeln. 
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Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 

 

 

3. Offenes Diktat der deutschen Sprache 

Am 09. November 2021 fand das Finale der dritten Ausgabe des Offenen Diktats der deutschen Sprache statt, 
das von der Sozial- kulturelle Gesellschaft der deutschen Minderheit aus Zielona Góra organisiert wurde und 
die Schirmherrschaft über sie übernahm das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Breslau.  

 In der gegenwärtigen Epidemiesituation mussten wir die Formel ändern und sie in den 
Bildungseinrichtungen der Teilnehmer umsetzen, aber ihren Verlauf genau überwachen.  Wir haben alle 
Grund- und Sekundarschulen des Kreises Grünberg zur Teilnahme eingeladen.   

Der Wettbewerb richtete sich an vier Altersgruppen - Grundschüler der Klassen 4-6 und 7-8 sowie alle 
Klassen der Sekundarstufe II, die in zwei Gruppen aufgeteilt waren: Klassen 1-2 und 3-4. 242 Personen 
nahmen an den Schulausscheidungen teil, doppelt so viele wie im letzten Jahr. Zur Teilnahme wurden alle 
Schulen eingeladen, in denen Deutsch als Minderheitssprache unterrichtet wird. 

Für die nächste Etappe - finale Ausscheidungen, am 23. November 2021, qualifizierten sich 15 
Teilnehmer der Klassenstufen 4-6 der Grundschulen, 25 Personen der Klassenstufen 7-8 der 
Grundschule und 15 Personen der Klassenstufen 1-2 und 16 aus den Jahrgangsstufen 3-4 der 
Sekundarschulen. 

Nach der Auswahl der einzelnen Vertreter aus jeder Bildungsstätte haben die Vorbereitungen für das Finale 
auf App MS Teams für alle Teilnehmer von den Grundschulen begonnen. Zu diesem Zweck mussten den 
Finalisten Adressen und Zugangspasswörter zugewiesen werden, und parallel dazu wurde derselbe Prozess bei 
der Diskordanmeldung durchgeführt, um einen korrekten Ablauf des Wettbewerbs zu gewährleisten.  

Dann wurde jeder Teilnehmer der entsprechenden Altersgruppe und am Tag des Wettbewerbs einer 
bestimmten Zeit zugeordnet (einschließlich des Zeitpunkts der Veröffentlichung und des Ablaufs der 
Aufgabe).   

Der Wettbewerb für jede Gruppe dauerte 1 Stunde und verlief sehr problemlos. Nach dem Treffen mit dem 
Moderator des Wettbewerbs auf der Plattform und der Erläuterung der Regeln für die Realisierung der 
einzelnen Fragen und der Art und Weise der Rücksendung der Wettbewerbsaufgaben erhielten die Teilnehmer 
im Ordner "Arbeiten" zwei Wettbewerbsblätter: ein Blatt ist eine Aufgabe zum Füllen von Textlücken für die 
ganze Aufnahme, dann wurden die Teilnehmer vom Moderator mit Multiple-Choice-Aufgaben für den 
gehörten Text auf eine speziell vorbereitete Plattform weitergeleitet. 

Der Abschlusswettbewerb für Teilnehmer aus weiterführenden Schulen wurde stationär durchgeführt und 
hatte ebenfalls einen zweistufigen Verlauf, die Teilnehmer erhielten 2 Wettbewerbsbögen: ein Bogen ist eine 
Aufgabe zum Füllen von Textlücken für die gemeinsame Aufnahme, dann waren die Teilnehmer vom 
Moderator auf eine speziell vorbereitete Plattform mit Multiple-Choice-Aufgaben für den gehörten Text 
weitergeleitet. Beide Aufgabentypen wurden bewertet. 
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Auf Facebook und Instagram wurde über den Wettbewerb live berichtet. 

Am 7. Dezember wurden die Ergebnisse des Schulwettbewerbs und der Finalspiele bekannt gegeben. Die 
Gewinner beider Etappen - 24 Personen - wurden mit Preisen geehrt, die dank der Unterstützung dieses 
Projektes vom Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Breslau / Oppeln erworben wurden. 

Ich möchte den Teilnehmern des Wettbewerbs, den Lehrern und allen, die zum reibungslosen Ablauf dieses 
Projekts beigetragen haben, danken. 

Bis nächstes Jahr! 

Iwona Wysocka 

Projektkoordinatorin 

 
                                        Die Schulausscheidung/eliminacje szkolne               
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III. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego  

 Dnia 09 listopada 2021 odbyły się rozgrywki konkursowe w ramach III edycji 
Otwartego Dyktanda z języka niemieckiego, którego organizatorem było Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, a patronat nad nimi objął Konsulat Generalny Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu.  

 W obecnej sytuacji epidemicznej musieliśmy zmienić jego formułę i eliminacje 
przeprowadzić w rodzimych placówkach uczestników, jednak nadzorując ściśle ich przebieg i 
przygotować dokumentację z całego przebiegu- szkolnych eliminacji i rozgrywek finałowych.  Do 
udziału zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe Powiatu Nowosolskiego 
oraz współpracujące z nami Powiatu Zielonogórskiego.   

 Konkurs był skierowany do czterech grup wiekowych- uczniów szkoły podstawowej klasy 4-
6,oraz 7-8, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, podzielonych na dwie grupy: klasy 1-
2,oraz 3-4. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 251 osób, jeszcze więcej, niż w roku 
ubiegłym. Uczestnicy mieli do uzupełnienia od 10-20 luk w czytanym tekście niemieckim. 

Do kolejnego etapu -rozgrywek finałowych 23.11.2021 zakwalifikowało się 15 uczestników na 
poziomie klas 4-6 szkół podstawowych, 25 osób z klas 7-8 SP, oraz 15 osób w kategorii klas 1-2 oraz 
16  z klas 3-4 szkół ponadpodstawowych. 

Po wyłonieniu poszczególnych drużyn z każdej placówki rozpoczęły się przygotowania do 
przeprowadzenia finału dla wszystkich uczestników ze szkół podstawowych w naszej szkolnej 
aplikacji Teams. W tym celu musiały zostać przydzielone finalistom adresy i hasła dostępu, 
równolegle taki sam proces przebiegał na aplikacji discord celem zapewnienia prawidłowości 
przebiegu konkursu.  

Następnie każdy uczestnik został przydzielony do odpowiedniej grupy wiekowej i zostały mu 
przypisane na daną godzinę w dniu konkursu zadania (łącznie z godziną publikacji i wygaśnięcia 
zadania).   

Konkurs dla każdej grupy trwał 1 godzinę i przebiegał bardzo sprawnie. Po spotkaniu z moderatorem 
konkursu na platformie i wyjaśnieniu zasad realizacji poszczególnych pytań oraz sposobie odsyłania 
zadań konkursowych uczestnicy w zakładce prace otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden arkusz to 
zadania typu uzupełnianie luk w tekście do udostępnionego nagrania, następnie uczestnicy byli 
przekierowani na specjalnie przez moderatora przygotowaną platformę z zadaniami wielokrotnego 
wyboru do wysłuchanego tekstu.   

Konkurs finałowy dla uczestników ze szkół średnich odbył się stacjonarnie i miał również przebieg 
dwuetapowy, uczestnicy otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden arkusz to zadania typu uzupełnianie 
luk w tekście do udostępnionego nagrania, następnie uczestnicy byli przekierowani na specjalnie 
przez moderatora przygotowaną platformę z zadaniami wielokrotnego wyboru do wysłuchanego 
tekstu.  Oba typy zadań były punktowane. 
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Relacja live z przebiegu konkursu odbywała się na facebooku i instagramie.  

07 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu szkolnego oraz rozgrywek finałowych. Zwycięzcy 
obu etapów-24 osoby- zostali uhonorowani nagrodami zakupionymi dzięki wsparciu tego projektu 
przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu/Opolu. 

Bardzo dziękuję uczestnikom konkursu, nauczycielom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do sprawnego przebiegu tego przedsięwzięcia. 

Do przyszłego roku! 

Iwona Wysocka 

       Das Finale/ finał międzyszkolny 
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Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 

 

 
 

Űberreichung der Preisen für Gewinner/ Przekazanie nagród Zwycięzcom/ 
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Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ziel des Projektes war die neuen Sprachkenntnisse zu erwerben, mit dem Fokus auf die sprachliche 
Berufsorientierung  der jungen Leuten, die erst in das Berufsleben einsteigen wollen und die Arbeit in den 
deutschen Firmen in der regionalen Gewerbezone finden wollen. Außerdem ein wichtiger Aspekt waren: 
Präsentation der  beruflichen und sprachlichen Leistungen, Erfahrungsaustausch,  Interaktion mit dem 
Unternehmensumfeld im Grenzraum .  
In Rahmen der Projektmaßnahmen fanden berufliche Workshops, CNC-Drehbank-Schulung, 
Sprachworkshops und Studienbesuche in der Űbungsfirma statt, die jungen Leute hatten Einblick in das 
Berufsleben 

Projektdurchführung 

Die jungen Leute haben an einer 40-stündigen Schulung vom 18.11.2021 bis zum 30.11.2021 teilgenommen.  
Am Anfang haben sie ein Diagnosetest geschrieben, damit der Schulungsleiter ihre berufliche Qualifikationen 
bewerten konnte. Dann erfolgte die Programmierung mit  CNC-Maschinen und das CNC-Fräsen, begleitet mit 
Sprachworkshops, damit die Teilnehmer die neuen sprachlichen und beruflichen Qualifikationen erwerben 
konnten. Als Zusammenfassung des theoretischen Teils mussten die Schulungsteilnehmer wieder ein Test 
schreiben. Von großem Vorteil waren die Studienbesuche in den deutschen Firmen in der regionalen 
Gewerbezone: u.a : die GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH, Getriebebau NORD.  
Es gibt eine große Interesse zwischen den Jugendlichen sich bei diesen Firmen um die Arbeitsstelle zu 
bewerben, aber auch die Fach-und Sprachkompetenzen am Arbeitsort sind unentbehrlich, um diese 
Arbeitsstelle zu bekommen.   Die Schulung in CNC- Programmierung, Erlernen neuer Programmiersprachen 
und dabei die Fachausdrücke in deutscher Sprache kennenzulernen, erhőhen mit Sicherheit die Chance auf 
attraktive Arbeitsstelle 
Erreichen der angestrebten Projektziele 
Das Hauptziel dieses Projekts waren die neuen sprachlichen und beruflichen Qualifikationen zu erwerben, die 
den jungen Leuten den Einstieg in die Berufswelt  erleichtern kőnnten. Dieses Ziel wurde erreicht, denn 10 
Personen begannen und absolvierten die Schulung. Das durchschnittliche Pretest-Ergebnis lag bei 39% Am 
schwierigsten waren für die Kursteilnehmer Aufgaben in der Fachterminologie. Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Pretests wurden die Bedingungen, Mittel, Methoden und Formen der Bildung an die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Teilnehmer angepasst. Die Schulung wurde mit verschiedenen 
Schulungsformen durchgeführt. Bei der Einführung neues Stoffes und Arbeit  mit audiovisuellem Material 
war es am  effektivsten mit einer größeren Gruppe zu arbeiten. 
Den Teilnehmern wurden die Voraussetzungen zur Erreichung der Lernergebnisse, einschließlich Methoden 
und Organisationsformen  zur Verfügung gestellt, d. h. gut nachgerüstete Laborräume mit Űbungsständer,  
ein Computerplatz verbunden mit einem lokalen Netzwerk mit Zugang zum Internet und Präsentationen mit 
Lehrmaterialien, mit Beamer, technischen Wörterbüchern in elektronischer Version. 
Der Trainer hat Übungssets mit Anleitungen, Lernpakete und elektronische Arbeitsblätter vorbereitet. 
Alle verwendeten Formen, Mittel und Methoden einen Wissenszuwachs von 33,75 % nach dem Post-Test 
ermöglicht haben, das durchschnittliche Testergebnis betrug 73,125% 
Von großem Vorteil waren Studienbesuche in der regionalen Gewerbezone in den deutschen Firmen: u.a 
die GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH, Getriebebau NORD.Es gibt eine große Interesse zwischen den 
Jugendlichen sich bei diesen Firmen um die Arbeitsstelle zu bewerben, aber auch die Fach-und 
Sprachkompetenzen am Arbeitsort sind unentbehrlich, um diese Arbeitsstelle zu bekommen.   Die Schulung 

 

Respekt für Profis – 
berufliche Ausbildung im 

polnisch-
brandenburgischen 

Grenzraum 

Programmierung 
mit CNC-Maschinen 
und das CNC-Fräsen 
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in CNC- Programmierung, Erlernen neuer Programmiersprachen und der Fachausdrücke in deutscher Sprache 
erhőhen mit Sicherheit die Chance auf attraktive Arbeitsstelle 
Das Projekt verfolgt das Ziel gemäß der Entwicklungsstrategie der deutschen Minderheit -gute 
Sprachkenntnisse mit Berücksichtigung der typisch fachsprachlichen Ausdrücke auf muttersprachlichem 
Niveau zu erreichen, denn diese sind unentbehrlich damit die jungen Leute sich im Berufsumfeld gut 
auskennen kőnnten 

Iwona Wysocka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Celem projektu było nabycie nowych umiejętności językowych, z naciskiem na językową orientację 
zawodową młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć życie zawodowe i znaleźć pracę w niemieckich firmach w 
regionalnej strefie przemysłowej. Ponadto ważnym aspektem była prezentacja dorobku zawodowego i 
językowego, wymiana doświadczeń, interakcja z otoczeniem firmy w obszarze przygranicznym. 

W ramach działań projektowych odbyły się warsztaty zawodowe, szkolenia z tokarek CNC, warsztaty 
językowe oraz wizyty studyjne w firmie praktyk, młodzi ludzie mieli wgląd w życie zawodowe. 

Wdrożenie projektu 

Młodzież wzięła udział w 40-godzinnym szkoleniu w okresie od 18.11.2021 do 30.11.2021. Na początku 
przystąpili do testu diagnostycznego, aby trener mógł ocenić ich kwalifikacje zawodowe. Następnie odbyło się 
szkolenie w zakresie programowania na maszynach CNC i frezowanie CNC, którym towarzyszyły warsztaty 
językowe, aby uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności w zakresie języka fachowego i kwalifikacji 
zawodowych. Jako podsumowanie części teoretycznej uczestnicy szkolenia przystąpili do testu 
weryfikującego ich umiejętności po odbyciu szkolenia.  

Dużym atutem były wizyty studyjne w niemieckich firmach w regionalnej strefie przemysłowej, m.in.: 
GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH, Getriebebau NORD. 

Zainteresowanie młodych osób ubiegających się o pracę w tych firmach jest duże, ale do zdobycia tej pracy 
niezbędne są również umiejętności specjalistyczne i językowe w miejscu pracy. Szkolenie z programowania 
CNC, nauka nowych języków programowania oraz poznanie terminów technicznych w języku niemieckim z 
pewnością zwiększa szansę na atrakcyjną pracę. 

Osiągnięcie zamierzonych celów projektu 

Głównym celem tego projektu było zdobycie nowych kwalifikacji językowych i zawodowych, które mogłyby 
ułatwić młodym ludziom wejście w środowisko pracy zawodowej. Cel ten został osiągnięty: 10 osób 
rozpoczęło i zakończyło szkolenie z sukcesem. Średni wynik pretestu wyniósł 39%.Najtrudniejsze zadania dla 
uczestników kursu dotyczyły terminologii technicznej. Biorąc pod uwagę wyniki testu wstępnego,podczas 
realizacji treści kursu  dostosowano do potrzeb i możliwości uczestników warunki, środki, metody i formy 
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kształcenia. Szkolenie zostało przeprowadzone z różnymi rodzajami form szkoleń. Przy wprowadzaniu 
nowego materiału i pracy z materiałem audiowizualnym najskuteczniejsza była praca z większą grupą. 

Uczestnikom przedstawiono warunki do osiągnięcia efektów uczenia się, w tym metody i formy 
organizacyjne, m.in. dobrze wyposażone laboratoria ze stanowiskami ćwiczeniowymi, stanowiskiem 
komputerowym podłączonym do sieci lokalnej z dostępem do Internetu oraz prezentacjami z materiałami 
dydaktycznymi, z rzutnikiem, słownikami technicznymi w wersji elektronicznej. 

Trener przygotował zestawy ćwiczeń z instrukcjami, pakietami do nauki oraz elektronicznymi kartami pracy. 

Wszystkie zastosowane formy, środki i metody pozwoliły na wzrost wiedzy o 33,75% po analizie  testu post, 
średni wynik testu wyniósł 73,125% 

Dużą zaletą były wizyty studyjne w regionalnej strefie przemysłowej w niemieckich firmach: m.in. GEDIA 
Gebrüder Dingerkus GmbH, Getriebebau NORD . Zainteresowanie młodych osób ubiegających się o pracę w 
tych firmach jest duże, ale do zdobycia tej pracy niezbędne są również umiejętności specjalistyczne i 
językowe w miejscu pracy. Szkolenie z programowania CNC, nauka nowych języków programowania oraz 
terminów technicznych w języku niemieckim z pewnością zwiększają szansę na atrakcyjne miejsce pracy. 

Zgodnie ze strategią rozwoju mniejszości niemieckiej, projekt ma na celu osiągnięcie dobrych umiejętności 
językowych z uwzględnieniem typowych wyrażeń technicznych na poziomie native speakera, ponieważ są one 
niezbędne, aby młodzi ludzie dobrze orientowali się w środowisku zawodowym. 

Iwona Wysocka 
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