
NOWOŚCI WYDAWNICZE PNWM 2018 
W 2018 roku wzbogaciliśmy ofertę publikacji o tytuły, które w znaczący sposób mogą ułatwić  
pracę wszystkim zaangażowanym w organizację międzynarodowych spotkań młodzieży.  
Otrzymują Państwo do rąk prawdziwe ABC wymiany w postaci czterech różnych publikacji. 

Życzymy przyjemnej lektury!  – zespół Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

ABC międzynarodowej wymiany młodzieży: 

„Co za spotkanie! Aspekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”
Podręcznik dla początkujących i doświadczonych nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich 
zainteresowanych międzynarodową wymianą młodzieży. To raczej przewodnik  
od A do Z, a nie tylko podstawowe ABC, który powinna znać każda osoba planująca  
polsko-niemieckie projekty. W książce zostały opisane najważniejsze zagadnienia  
związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ewaluacją międzynarodowych  
spotkań młodzieży oraz przedstawione niektóre elementy pedagogiki pracy z młodzieżą  
i praktyczne informacje dotyczące m.in. finansowania projektów. 

   Publikacja bezpłatna, dostępna w formie książkowej i jako PDF do pobrania.

ABC polsko-niemieckiej animacji językowej:

„ALIBI-BINGO-CHAOS. Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej”

Praktyczny poradnik z 38 grami i zabawami z zakresu animacji językowej na potrzeby  
polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Warianty ćwiczeń zostały opisane w dwóch 
językach i podzielone na kilka kategorii tematycznych. Ułatwia to dopasowanie gier  
i zabaw do konkretnych faz polsko-niemieckiego spotkania, choć każdy z organizatorów 
może je sam dowolnie dostosować do własnych potrzeb i celów pedagogicznych.  

   Publikacja dostępna bezpłatnie jako PDF do pobrania oraz w formie segregatora z wypinanymi kartkami  
w cenie 20 PLN. 
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ABC polsko-niemieckiego pośrednictwa językowego:

„Co powiedziała? Możesz przetłumaczyć? O zadaniach, wyzwaniach i roli 
pośrednictwa językowego podczas polsko-niemieckich spotkań i projektów”

„Co powiedziała? Możesz przetłumaczyć?“ to podręcznik dla pośredników językowych  
oraz organizatorów projektów wymiany i wszystkich osób zainteresowanych tłumaczeniem  
podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Publikacja zawiera praktyczne informacje, 
opisy metod pracy oraz przykłady zaczerpnięte z życia zawodowego autorek, które 
jednocześnie pracują jako tłumaczki podczas polsko-niemieckich projektów.  

   Publikacja dostępna bezpłatnie w formie książkowej i jako PDF do pobrania.
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Biuro w Polsce / Büro in Polen
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: +48 22 5188910
biuro@pnwm.org
www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam

Tel.: +49 331 28479-0
buero@dpjw.org

www.dpjw.org

Publikacja nie na sprzedaż. Dystrybucja wyłącznie przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży (PNWM) lub jej partnerów. Książkę można zamówić przez stronę internetową PNWM: 

www.pnwm.org/ publikacje
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Już niedługo w naszej ofercie!

Pakiet startowy PNWM, czyli zestaw niezbędnych informacji i metod  
dla organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży 

Pakiet zawiera zwięźle opisane informacje, praktyczne wskazówki oraz sprawdzone metody 
związane z organizacją, przeprowadzaniem i ewaluacją projektów wymiany młodzieży.   
Dodatkowo można się z niego dowiedzieć, jak korzystać z mediów społecznościowych  
i narzędzi mobilnych w pracy z młodzieżą.   

    Publikacja dostępna w formie bezpłatnych zeszytów lub jako PDF do pobrania.

https://issuu.com/dpjw_pnwm/docs/pl-d-pol-www
https://issuu.com/dpjw_pnwm/docs/abc_animacje_web
https://issuu.com/dpjw_pnwm/docs/co_powiedziala


Kontakt:
Zamówienia w Polsce:
Krzysztof Oblamski
publikacje@pnwm.org 

Zamówienia w Niemczech:
Andreas Scheil
publikationen@dpjw.org 

Pytania i sugestie:
Anna Lechowicz
anna.lechowicz@pnwm.org 

Nowości i inne publikacje o następującej tematyce:
   metodyka wymiany
   historia i krajoznawstwo
   język
   multimedia
   wokół PNWM

można pobrać i zamówić na naszej stronie internetowej  
pod adresem
www.pnwm.org/publikacje 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa
tel. +48 22 518 89 10

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) 
Friedhofsgasse 2 
14473 Potsdam 
Tel. +49 331 28479-0
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