PROJEKT POLSKO - ROSYJSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY 2017
ПРОЕКТ ПОЛЬСКО - РОССИЙСКОГО ОБМЕНА МОЛОДЁЖИ 2017
część II po stronie polskiej – II часть на польсской стороне

"Innowacyjny świat - jak nowe technologie zmieniają życie młodzieży"
"Инновационный мир, как новые технологии меняют жизнь молодёжи"
Zadania projektowe
Проектные задачи
Przejazd grupy polskiej z Sobótki do Kaliningradu
(12+2) 700 km / czas przejazdu ok. 9 h)
Приезд польской группы

Kiedy
Когда
01.10.2017
niedziela

Zakwaterowanie w hotelu w Kaliningradzie (12+2)
Размещение по номерам отеля ИБИС

01.10.2017
niedziela

Kolacja w hotelu w Kaliningradzie (12+2)
Ужин в гостиничной закусочной

01.10.2017
niedziela

Nocleg w hotelu w Kaliningradzie (osobo doba x 12+2)
Ночлег в гостинице ИБИС

01.10.2017
niedziela

Śniadanie integracyjne w szkole nr 28 w Kaliningradzie (24+4)
Встреча с российскими коллегами на завтраке в школе №28

02.10.2017
poniedziałek

Uwagi
Заметки

Spacer dydaktyczny Centrum Kaliningradu.
Zwiedzanie starej części miasta i nowych obiektów cerkiewnych;
Grób Immanuela Kanta, Uniwersytet Albertina.
Посещение интересных объектов Калининграда старых и
новых.
Могила Канта, Университет Альбертина.

02.10.2017
poniedziałek

Obiad w Kaliningradzie (24+4)
Обед в Калининграде

02.10.2017
poniedziałek

Zwiedzanie portu morskiego.
Wykorzystanie podwodnej łodzi dla celów dydaktycznych.
Посещение морского порта.
Использование подводной лодки дидактически.

02.10.2017
poniedziałek

Muzeum Światowego Oceanu - zastosowanie nowoczesnych
technologii w prezentacji morskiej fauny i flory.
Посещение Музея мирового океана - инновационные
технологии в представлении морских соровищ.

02.10.2017
poniedziałek

Kolacja w Kaliningradzie (12+2)
Ужин в Калининграде
Nocleg w hotelu w Kaliningradzie (osobo doba x 12+2)
Ночлег в гостинице ИБИС
Śniadanie w Kaliningradzie (12+2)
Завтрак в гостинице ИБИС
Szkoła Przyszłości Bolshoe Isakovo
Warsztaty tworzenia aplikacji mobilnych ukierunkowane na rozwój
umiejętności społecznych, współpracy w grupie, wzmacnianiu
pewności siebie, konstruktywnego rozwiązywania problemów(24 + 4)
Школа Будущего Большое Исаково.
Интерактивная мастерская, развивающая общественные
знания в ходе взаимного понимания и решаемости проблем.
Obiad w Bolshoe Isakovo (24+4)
Обед в Большое Исаково.
Modelowa biblioteka. Warsztaty interaktywne "Przyjaźń bez granic
A. Puszkin - A. Mickiewicz". Wyszukiwanie wspólnych elementów
w życiu literackim obojga wieszczów.
Современная библиотека.
Мастерская "Дружба без границ А.С. Пушкин - А.
Мицкевич". Общие принципы в литературной
деятельности писателей.
Kolacja w Kaliningradzie (12+2)
Ужин в Калининграде
Nocleg w hotelu w Kaliningradzie (osobo doba x 12+2)
Ночлег в гостинице ИБИС
Śniadanie w Kaliningradzie (12+2)
Завтрак в гостинице ИБИС

02.10.2017
poniedziałek
02.10.2017
poniedziałek
03.10.2017
wtorek
03.10.2017
wtorek

03.10.2017
wtorek
03.10.2017
wtorek

03.10.2017
wtorek
03.10.2017
wtorek
04.10.2017
środa

Zwiedzanie zakładu obrabiającego bursztyn w miejscowości
Yantarnyi. Wizyta studyjna . Młodzież pozna nowoczesne techniki
obróbki bursztynu i jego wykorzystanie w promocji regionu
kaliningradzkiego.
Посещение янтарного предприятия в Янтарном.
Ознакомление с обработкой янтария и его использование в
рекламной деятельности Калининградской области.
Obiad w Yantarnym. (24+4)
Обед в Янтарном.
Panel dyskusyjny w szkole w Yantarnym - Jak nowoczesne
technologie zmieniają nasze podejście do życia.
Dyskusja kierowana przez moderatorów.
Молодёжная дискуссия "Как инновационные технологии
меняют наши отношения к жизни".

04.10.2017
środa

Zwiedzanie wzorcowego kompleksu turystycznego w Yantarnym
z wykorzystaniem zrewitalizowanych zabytkowych obiektów.
Посещение янтарного туристического комплекса.

04.10.2017
środa

Kolacja w Kaliningradzie (12+2)
Ужин в Калининграде

04.10.2017
środa

Nocleg w hotelu w Kaliningradzie (osobo doba x 12+2)
Ночлег в гостинице ИБИС
Śniadanie w Kaliningradzie (12+2)
Завтрак в гостинице ИБИС

04.10.2017
środa
05.10.2017
czwartek
05.10.2017
czwartek

Wycieczka pociągiem do Svetlogorska. Sesja fotograficzna w
„Morskie impresje”. (24+4)
Экскурсия на поезде в Светлогорск, посещение
достопримечательностей.
Obiad w Svetlogorsku. (24+4 )
Обед в Светлогорске

Warsztaty z fotografii otworkowej, czyli jak wykonać prosty
aparat fotograficzny typu "camera obscura". Młodzież wykona także
zdjęcia i własnoręcznie wywoła je w ciemni fotograficznej.
Мастерская настоящих снимков - как сделать
обыкновенный снимок древним методом.
Kolacja w Kaliningradzie (12+2)
Ужин в Калининграде
Nocleg w hotelu w Kaliningradzie (osobo doba x 12+2)
Ночлег в гостинице ИБИС
Śniadanie w Kaliningradzie (12+2)
Завтрак в гостинице ИБИС

Wizyta studyjna w Parku Technologicznym Fabryka
Młodzież zapozna się jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze
obwodu kaliningradzkiego.
Посещение технологического парка "Фабрика" - как
инновационные технологии меняют облик
калининградской области.
Spacer dydaktyczny na Ostrów Kanta i do Rybackiej wioski.(24 + 4)
Посещение Острова Канта и Рыбацкой деревни.

Obiad w Kaliningradzie. (24+4 )
Обед в Калининграде

04.10.2017
środa
04.10.2017
środa

05.10.2017
czwartek
05.10.2017
czwartek

05.10.2017
czwartek
05.10.2017
czwartek
06.10.2017
piątek
06.10.2017
piątek

06.10.2017
piątek

06.10.2017
piątek

Zajęcia projektowania "Wirtualny spacer - nasza mała ojczyzna".
Warsztaty multimedialne, których efektem jest powstanie
wideoklipów w technice "lip dub"; (24 + 4)
Мастерская проектирования " Наша маленькая родина"
как сделать фильм в технологии "lip dub"
Zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie.
Посещение Музея янтаря в Калининграде.

06.10.2017
piątek

Kolacja w Kaliningradzie (12+2)
Ужин в Калининграде
Ewaluacja zadań projektowych przeprowadzonych po stronie rosyjskiej.
Prezentacja multimedialna
Итоги проектных задач на российской стороне.

06.10.2017
piątek
06.10.2017
piątek

Nocleg w hotelu w Kaliningradzie (osobo doba x 12+2)
Ночлег в гостинице ИБИС
Śniadanie w Kaliningradzie (12+2)
Завтрак в гостинице ИБИС
Przejazd grupy polskiej z Kaliningradu do Sobótki
(12+2) 700 km / czas przejazdu ok. 9 h)
Возвращение польской группы на родину.

06.10.2017
piątek
07.10.2017
sobota
07.10.2017
sobota

06.10.2017
piątek

