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Umowa współpracy pomiędzy szkołą niemiecką Sekundarschule „J.F. Walkhoff”
w Gröbzig a Gimnazjum im. C.K. Norwida w Garwolinie
Szkoła polska oraz szkoła niemiecka zawierają następująca umowę o współpracy:
Poprzez współpracę w ramach tej umowy będzie rozwijać się długoterminowe partnerstwo
szkół oraz będą organizowane wymiany uczniowskie.
Przedstawiciele obydwu szkół zapoznali się w 2012 roku w Wittenberdze podczas
giełdy partnerskiej dla szkół polskich oraz szkół z Saksonii-Anhalt. Tutaj narodziła się idea
partnerstwa obydwu szkół, w ramach którego uczniowie nawiążą znajomość przez projekt Etwinning „Freundschaft- przyjaźń” oraz wymienią się informacjami na temat swoich szkół.
Bardzo nam zależy na wzajemnym poznaniu się i rozwijaniu kontaktów pomiędzy
obydwiema szkołami i naszymi krajami. Obustronna wymiana uczniowska będzie wcześniej
planowana.
Żyć w Europie, uczyć się i pracować znaczy wychodzić sobie naprzeciw i
doświadczać życia w innych krajach europejskich. Rozwój kompetencji międzykulturowych
prowadzi nie tylko do tolerancji wobec różnorodności kulturowej lecz także wzbogaca własną
kulturę. Nasi uczniowie będą poprzez spotkania i wzajemną współpracę poznawać inny kraj i
inny język. Poprzez to rozwinie się lepsza motywacja do nauki oraz uczniowie będą czerpać
radość podczas uczenia się języków obcych ( angielski, polski, niemiecki, rosyjski).
Poprzez interesujące programy i aktywności podczas wymian szkolnych, przez
uczestnictwo w zajęciach szkoły partnerskiej i wieczorki zapoznawcze zostaną nawiązane
różnorodne kontakty.
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Obydwie szkoły planują wymianę uczniowską w następującym porządku:
wymiany uczniowskie będą odbywały się co 2 lata
udział uczniów w liczbie 10-15osób
pobyt w kraju goszczącym ok. 1 tygodnia
zorganizowanie ciekawego programu z różnorodnymi przedsięwzięciami
zakwaterowanie w hotelach, ewentualnie u rodzin (jeśli to możliwe)
finansowanie pobytu przez uczniów, którzy będą brali udział w wymianie.
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