
 

 

 

 

Do zobaczenia. W realu.  W Internecie. Tu i tam.  

Miejscem spotkań jest nie tylko szkoła partnerska, placówka kształceniowa, klub 

młodzieżowy czy boisko. Obecnie spotykamy się na wiele rożnych sposobów również w 

Internecie, przed ekranami komputerów. Grupy realizują program spotkania w wybranym 

miejscu, każda w swoim kraju, w połączeniu z codziennym jedno- lub dwugodzinnym 

spotkaniem online z grupą partnerską. Podczas pracy nad konkretnym projektem lub 

zadaniem tworzyć się mogą dodatkowo mniejsze grupy lub tandemy, które wymieniają 

swoje doświadczenia online. Bywa i tak, że grupy pracują razem przez dłuższy czas i 

spotykają się na przykład raz w tygodniu w Internecie. Możliwości przeprowadzania 

spotkań online oraz utrzymywania kontaktów w czasie pandemii jest wiele. 

PNWM uwzględnia tę różnorodność w swoim systemie wspierania: 

 

Spotkania online w czasie pandemii  

Także przy spotkaniach online potrzebne są przynajmniej cztery wspólne dni 

programowe, nie muszą one jednak odbywać się „jednym ciągiem”.  Dzień programowy 

obejmuje w rozumieniu wytycznych PNWM co najmniej 4 godziny wspólnego lub 

przebiegającego równolegle programu dla grupy polskiej i niemieckiej, w tym polsko-

niemieckie spotkanie online, trwające codziennie średnio 90 minut programu 

merytorycznego, realizowanego w całej grupie lub w podziale na małe grupy. 

 

Obie grupy są we wniosku traktowane jako gospodarze i mogą być wspierane w 

zależności od rodzaju zakwaterowania, każda z grup otrzymuje przynajmniej jednego 

pośrednika językowego.   

Za dodatkowy nakład pracy związany z realizacją spotkania online każda grupa 

partnerska otrzymuje ryczałt organizacyjny i techniczny w wysokości 150 PLN / 50 

EUR (od 2021: 180 PLN / 60 EUR) na dzień. Należy udokumentować wypłatę tego 

wsparcia dla jednej lub więcej organizujących spotkanie osób lub np. w formie opłat za 

licencje na narzędzia online.   

Jeśli merytoryczną i techniczną odpowiedzialność za program przejmie Trener(ka) 

PNWM lub inna osoba o porównywalnych kwalifikacjach interkulturowych i metodycznych, 

lub jeśli merytoryczną i techniczną odpowiedzialność za program przejmie jedna placówka 

kształceniowa, to placówki te mogą dodatkowo otrzymać dofinansowanie ryczałtowe na 

Trenera online w wysokości 900 PLN / 300 EUR (od 2021: 960 PLN / 320 EUR) za każdy 

dzień programu, w miejsce ryczałtu organizacyjnego i technicznego. Możliwość ta istnieje 

dla obu grup.   

Powyższe zasady są stosowane analogicznie dla spotkań przygotowawczych i 

podsumowujących, programów specjalistycznych i spotkań trójstronnych. 


