
WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA                      
Z  GMINAMI  PARTNERSKIMI

POBIEDZISK.

Zespół Szkół w Pobiedziskach



W latach dziewięćdziesiatych XX wieku gmina Pobiedziska nawiązała
kontakty z gminami Haaren w Holandii oraz Montfort sur Meu
we Francji. Uczniowie ZS w Pobiedziskach uczestniczyli w wymianach
szkolnych oraz otrzymywali dary materialne. Najbardziej spektakularną
formą pomocy był zakup przez gminę Montfort autobusu dowożącego
uczniów do szkoły.

Kontakty z gminami 
Haaren w Holandii i 
Montfort sur Meu we 
Francji.



Grupa z Pobiedzisk podczas 
zwiedzania Amsterdamu

Wymiana z miastem 
partnerskim Haaren                      
w Holandii



W roku 2009 Zespół Szkół w Pobiedziskach nawiązał współpracę ze
szkołami w partnerskiej gminie Marktheidenfeld w Niemczech, której
Burmistrzem jest Pani Helga Schmidt-Neder.

Nawiązanie nowych 
kontaktów z gminami 
partnerskimi.



Przy wydatnym wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej oraz Gminy Pobiedziska ZS w Pobiedziskach zorganizował
w październiku 2010 roku projekt „Sport-Przyjaźń-Partnerstwo” -
„ Sport-Freundschaft-Partnerschaft”. Młode siatkarki i piłkarze
rywalizowali w zawodach sportowych i pogłębiali partnerstwo naszych
krajów i miast.

Pierwszy wspólny 
projekt  z młodzieżą                      
z Marktheidenfeld



Spotkanie z Michałem Podsadą,                                                     
Burmistrzem Miasta i Gminy Pobiedziska

Pierwszy wspólny 
projekt  z młodzieżą                      
z Marktheidenfeld



W maju 2010 roku gościliśmy grupę młodzieży
z Marktheidenfeld, która brała udział w kolejnej edycji eko-
pikniku. Klasa językowa z ZS w Pobiedziskach
przeprowadziła wywiady z rówieśnikami z miasta
partnerskiego i towarzyszyła im w wolnych chwilach.

Spotkanie z  młodzieżą                   
z Marktheidenfeld 
podczas eko-pikniku 



W dniach 11-16.10.2011 uczennice i uczniowie ZS w Pobiedziskach  
realizowali wraz z młodzieżą z Balthasar –Neumann-Gymnasium                           

w Marktheidenfeld projekt  „Przeżyć partnerstwo ucząc się języków 
obcych „ - „ Fremdsprachen lernen, Partnerschaft erleben”. 

Naszych przyjaciół, znanych do tej pory z korespondencji, przywitaliśmy 
chlebem i solą.

Projekt edukacyjny

w Międzynarodowym 
Domu Spotkań 
Młodzieży w Mikuszewie



Wspólna fotografia po turnieju 
sportowym w nowej hali sportowej 

ZS w Pobiedziskach

Projekt edukacyjny

w Międzynarodowym 
Domu Spotkań 
Młodzieży w Mikuszewie



Wieczorna partyjka bilarda                              
w międzynarodowym towarzystwie

Projekt edukacyjny

w Międzynarodowym 
Domu Spotkań 
Młodzieży w Mikuszewie



Rewizyta w Marktheidenfeld odbędzie się 
w dniach 24-29.03.2012.

Do zobaczenia ! – Auf Wiedersehen !

Spotkanie w 
Marktheidenfeld w 
marcu 2012



W grudniu 2010 roku Leszek Pawlikowski, nauczyciel języka
niemieckiego w ZS w Pobiedziskach uczestniczył
na zaproszenie dyrekcji Balthasar-Neumann-Gymnasium
w spotkaniu przygotowawczym projektu BRIDGES w ramach
LLP Comenius.

Spotkanie 
przygotowawcze 
projektu Comenius                     
w Marktheidenfeld.



Od sierpnia 2011 roku realizujemy wraz z szścioma innymi 
szkołami, w tym Balthasar-Neumann-Gymnasium                                      

z Marktheidenfeld projekt   MOSTY-BRIDGES,  zbliżający 
młodzież z zachodu, wschodu, południa i północy Europy. 
Na zdjęcie koordynatorzy podczas spotkania w Asyżu.

Projekt BRIDGES 
programu Comenius 
wraz ze szkołą                                 
z Marktheidenfeld



Logo projektu przygotowane przez ucznia klasy  językowej 
2eG TYMONA JAKUBOWSKIEGO zwyciężyło                                                        

w międzynarodowym konkursie i będzie towarzyszyło                        
nam  przy wszystkich pracach projektowych

Zwycięskie logo
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