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Spotkania polsko - niemieckie 
w I liceum Ogólnokształcącym 

im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku



Na czym polegał nasz projekt?

Nasz projekt polegał na przygotowaniu wspólnie z młodzieżą spotkania z 
mieszkańcami Niemiec oraz na podsumowaniu dorobku spotkań, które 
odbyły się wcześniej w ramach polsko niemieckiej współpracy. Na terenie 
naszej szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w 
Szczecinku znajduje się kamień pamiątkowy poświęcony Gimnazjum im. 
Księżnej Jadwigi, który otoczyliśmy opieką oraz przeprowadziliśmy 
warsztaty językowe, poświęcone korzyściom wynikającym z realizacji 
współpracy międzynarodowej.

W trakcie realizacji projektu gromadziliśmy wspomnienia, zdjęcia oraz 
dokumenty. Przejrzeliśmy prasę lokalną, wydawnictwa niemieckojęzyczne 
w celu stworzenia katalogu artykułów związanych z polsko niemiecką 
współpracą realizowaną przez naszą szkołę.



Oto nasza grupa – przedstawiciele klas 
pierwszych IA, IB, IC zdjęcie Oliwia Chojnicka IB



Porządkujemy teren wokół pomnika poświęconego 
uczniom Gimnazjum im. Księżnej Jadwigi 

zdjęcie Oliwia Chojnicka IB



Realizacja projektu

W realizację projektu zaangażowali się oprócz wspomnianych uczniów
klas pierwszych również uczniowie grup językowych klas drugich IIC,
IID, IIE, IIF, którzy aktywnie uczestniczyli w uroczystości przekazania
obrazu księżnej Jadwigi naszej szkole, następnie wzięli udział w
warsztatach językowych w sali 23. Uczniowie dyskutowali o
współpracy polsko niemieckiej, w którą zaangażowała się pani Gesine
Reinstrom. Dyskusja dotyczyła również problematyki rozwijania
uzdolnień, uczenia się z pasją oraz roli telefonu komórkowego we
współczesnym świecie.



Uczestnicy warsztatów 9 czerwiec 2022

zdjęcie Miłosz Mencel IIIS



Pani Reinstrom opowiada…
zdjęcie Miłosz Mencel IIIS



Kim jest pani Gesine Reinstrom?

Pani Gesine Reinstrom reprezentuje od wielu lat byłych uczniów 
Gimnazjum im Ks. Jadwigi, dawnych mieszkańców miasta i powiatu 
Neustettin. 

Jako osoba zaangażowana w kontakty z naszą szkołą otrzymała od uczniów  
tarczę naszej szkoły jako symbol przynależności do społeczności I liceum 
Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku. 

To dowód wdzięczności za zaangażowanie w wieloletnią współpracę 
polsko-niemiecką, za wielokrotną  pomoc w organizacji warsztatów 
językowych z native speakerami  z Niemiec oraz wsparcie wymiany 
młodzieży z gimnazjum im. Heinricha Vossa w Eutin. 

Koordynatorem  warsztatów językowych była pani Daria Stec. 



Czego się nauczyliśmy?

Spotkanie na uroczystości z udziałem gości z Niemiec oraz nasze 
warsztaty  z native speakerami  wzmocniły kontakty w ramach 
współpracy polsko-niemieckiej naszej szkoły z gośćmi z Niemiec,

Nauczyliśmy się wymieniać doświadczeniami, wykorzystywać język 
niemiecki w praktyce oraz pracować  metodą projektu.



Realizacja projektu 

Przygotowanie prezentacji: Julia Plaga IB

Prezentacja wykonana w oparciu o:
materiały z pracy metodą projektu z wydawnictwem Nowa Era 

w roku szkolnym 2021/2022

Projekt: Spotkania polsko - niemieckie 
w I liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

Uczestnicy projektu: uczniowie grup języka niemieckiego klas 
pierwszych oraz drugich

Koordynacja projektu: nauczyciel języka niemieckiego pani Daria Stec 



Certyfikat za pracę metodą projektu


