PROJEKT POLSKO - ROSYJSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY 2017
ПРОЕКТ ПОЛЬСКО - РОССИЙСКОГО ОБМЕНА МОЛОДЁЖИ 2017
część I po stronie polskiej – I часть на польсской стороне
"Innowacyjny świat - jak nowe technologie zmieniają życie młodzieży"
"Инновационный мир, как новые технологии меняют жизнь молодёжи"
Проектные задания
Когда
Заметки
Wyjazd grupy rosyjskiej z Obwodu Kaliningradzkiego do Sobótki.
(12+2) 700 km / czas przejazdu ok. 9 h)

Выезд российской группы из Калининграда в Собутку

Kolacja w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (12+2)

Ужин в доме паломника в Собутке

Zabawy integracyjne młodzieży projektowej polskiej i rosyjskiej (24+4)

Познавательные игры - дружеская встреча ребят
Nocleg grupy rosyjskiej w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (osobo doba x 12+2)

Ночлег в номерах в доме паломника в Собутке

Śniadanie integracyjne w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4 )

Завтрак в доме паломника в Собутке

Obiekty użyteczności publicznej Wrocławia wykorzystujące nowoczesne
technologie w biznesie, kulturze i sztuce. Interaktywne Centrum Hydropolis
 laboratorium nauk przyrodniczych
Młodzież pod kierunkiem specjalisty wykonuje w grupach zadaniowych
doświadczenia z zakresu właściwości fizycznych i chemicznych wody, zaznajamia
się z procesem uzdatniania wody w dużej aglomeracji miejskiej Przygotowuje
materiał do prezentacji filmowej w technice "lip dub". (24+4)

10.09.2017
niedziela
воскресенье

10.09.2017
niedziela
воскресенье

10.09.2017
niedziela
воскресенье
10.09.2017
niedziela
воскресенье

11.09.2017
poniedziałek
понедельник

11.09.2017
poniedziałek
понедельник

Городские муницыпальные объекты Вроцлава пользующиеся
современными технологиями в бизнессе, культуре и
искусстве. Интерактивный центр Гидрополис: Лаборатория
естественных наук
Zwiedzanie Starego Miasta we Wrocławiu z przewodnikiem w kontekście
połączenia nowoczesnych rozwiązań architektonicznych z istniejącymi zabytkami.

Посещение старинного города во Вроцлаве с гидом с учётом
современных архитектурных инновации в застройке старого
города.
Obiad w barze szybkiej obsługi we Wrocławiu (24+4)

Обед в закусочной (самообслуживание)
Interaktywne spotkania z kulturą - Muzeum Pałac Królewski
Młodzież uczestniczy w warsztacie "Jej Wysokość Kaligrafia"", w trakcie którego
przypomina sobie i przybliża dawną sztukę pisania oraz wprawia się w pisaniu liter i
cyfr (24 + 4)

11.09.2017
poniedziałek
понедельник

11.09.2017
poniedziałek
понедельник
11.09.2017
poniedziałek
понедельник

Интерактивные встречи с культурой - Музей Королевский
замок. Мастерская "Её уважение Каллиграфия". Учеников
познакомят с искусством древнего писания, они попробуют
писать буквы и цыфры как в древности.
Wizyta studyjna w Afrykarium.
Młodzież poznaje innowacyjne sposoby i rozwiązania technologiczne w przybliżaniu
egzotycznej fauny i flory.

11.09.2017
poniedziałek
понедельник

Посещение Африкария. Инновационные технологические
методы представления экзотического мира растений и
животных.
Kolacja w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4)

Ужин в доме паломника в Собутке
Nocleg grupy rosyjskiej w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (osobo doba x 12+2)

Ночлег в номерах в доме паломника в Собутке
Śniadanie w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4)

Завтрак в доме паломника в Собутке
Wycieczka poznawcza do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
Młodzież zapoznaje się z nowymi treściami postindustrialnej przestrzeni na bazie
dawnej kopalni węgla kamiennego Julia oraz uczestniczy w warsztatach w dawnej
kuźni.

11.09.2017
poniedziałek
понедельник
11.09.2017
poniedziałek
понедельник
12.09.2017
wtorek
вторник
12.09.2017
wtorek
вторник

Познавательная экскурсия в Центр Науки и Искусства
Старая Шахта в город Валбжих.
Ученики знакомятся с новыми культурными объектами
которые возникли в старой шахте каменного угля.
Мастерская в старой кузнице.
Obiad w barze szybkiej obsługi w Wałbrzychu. 24 + 4)

Обед в закусочной (самообслуживание)
Zwiedzanie zamku Książ. Jak innowacyjnie zagospodarować pomieszczenia
pałacowe.

Посещение замка Ксионж. Как по срвременному использовать
дворцовые комнаты.

Kolacja w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4)

Ужин в доме паломника в Собутке

12.09.2017
wtorek
вторник
12.09.2017
wtorek
вторник

12.09.2017
wtorek
вторник

Wieczór polsko - rosyjskiej piosenki karaoke.

Вечеринка с польско - русской песней караоке.

Nocleg w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (osobo doba x 12+2)

Ночлег в номерах в доме паломника в Собутке
Śniadanie w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4)

Завтрак в доме паломника в Собутке
Wycieczka autokarowa Góry Stołowe
 zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju;
 warsztaty "Papier w wyobraźni" - techniki zdobienia papieru;
 zwiedzanie parku miniatur Mnieuroland w Kłodzku;
 zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej;
 zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie .
(24+4 / 300 km (w dwie strony)
Обзорная экскурсия в Настольные горы
Посещение музея бумаги в городе Душники
Мастерская " Бумага моей мечты" - как украшать бумагу
Посещение парка миниатюр "Шедевры европейской архитектуры"
Посещение Клодской крепости
Посещение Медвежьей пещеры в местности Клетно
Obiad w Kłodzku (24+4)

Обед в закусочной (самообслуживание)
Nocleg i kolacja w ośrodku turystycznym w Kotlinie Kłodzkiej (osobo doba x
24+4)

Ночлег и ужин в турбазе в окрестности города Клодско
Śniadanie w ośrodku turystycznym w Kotlinie Kłodzkiej (24+4)

Завтрак в турбазе в окрестности города Клодско
Nowoczesne technologie w turystyce
Warsztaty "Szlakiem ginących zawodów" w Kudowie Zdroju

Современные инновации в туризме.
Мастерская "По маршруту исчезающих профессий" в
курортной месности Кудова
Obiad w barze w Kudowie (24 + 4)

Обед в закусочной (самообслуживание)
Zwiedzanie przygranicznego czeskiego Nachodu. (24 + 4)
Nowoczesne technologie w zakładzie produkcyjnym - zwiedzanie browaru w
Nachodzie.

12.09.2017
wtorek
вторник

12.09.2017
wtorek
вторник
13.09.2017
środa
среда
13.09.2017
środa
среда

13.09.2017
środa
среда
13.09.2017
środa
среда
14 09.2017
czwartek
четверг
14 09.2017
czwartek
четверг

14 09.2017
czwartek
четверг
14 09.2017
czwartek
четверг

Экскурсия в Чехию. Посещение пивного предприятия в
городке Наход.
Kolacja w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4)

Ужин в доме паломника в Собутке
Nocleg w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (osobo doba x 12+2)

Ночлег в номерах в доме паломника в Собутке
Śniadanie w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (10+2)

Завтрак в доме паломника в Собутке
Zwiedzanie studia retrospektywnego stacji telewizyjnej Wrocław.
Młodzież zapozna się z dawną aparaturą rejestrująco - emisyjną oraz

kontrolno - pomiarową w kontekście najdawniejszych dziejów TV oraz
archaicznych koncepcji przekazu na odległość.

Посещение телестудии телевидения Вроцлав.
Ученики знакомятся со старой и современной телевизионной
аппаратурой.

14 09.2017
czwartek
четверг
14 09.2017
czwartek
четверг
15. 09.2017
piątek
пятница
15. 09.2017
piątek
пятница

Obiad w barze szybkiej obsługi we Wrocławiu. (24 + 4)

Обед в закусочной (самообслуживание)
Centrum Poznawcze Hala Stulecia.
Interaktywne zajęcia z epoki realnego socjalizmu

Научный центр "Зал Столетия". Занятия из эпохи настоящего
социализма.
Kolacja w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (24+4)

Ужин в доме паломника в Собутке
Ewaluacja zadań projektowych przeprowadzonych po stronie polskiej.
Prezentacja multimedialna
Итоги проектных задач на польской стороне.
Nocleg w „Domu Pielgrzyma” w Sobótce (osobo doba x 12+2)

Ужин в доме паломника в Собутке
Śniadanie w „ Domu Pielgrzyma” w Sobótce (12+2)

Завтрак в доме паломника в Собутке
Powrót grupy rosyjskiej do Kaliningradu (12+2) 700 km / czas przejazdu ok. 9 h)

Возвращение российской группы в Калининград

15. 09.2017
piątek
пятница
15. 09.2017
piątek
пятница

15. 09.2017
piątek
пятница
15. 09.2017
piątek
пятница
15. 09.2017
piątek
пятница
16. 09.2017
sobota
суббота
16. 09.2017
sobota
суббота

