II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. PIOTRA FIRLEJA
W LUBARTOWIE

GIRLS BITE!!!
Niemiecko-polskie spotkanie młodzieŜy: "Dziewczyny pokazują pazurki"
Trening z komunikacji i asertywności 01.02. - 08.02.2009

Lubartów, 01 – 08 II 2009

UCZESTNICY
„Girls bite”
W dniach od 01.- 08. 02. 2009 r. dziesięć uczennic naszego liceum:
Weronika Boncławek,
Aleksandra Domańska,
Katarzyna Krupa,
Irmina Poznańska,
Ewelina Lipska,
Jagoda Włoch,
Iwona Kosior,
Beata Podleśna,
Izabela Stanisławska,
Sylwia Targońska
uczestniczyło w polsko- niemieckim projekcie pt. „Girls bite”.
Program ten był treningiem z komunikacji i asertywności wyłącznie dla dziewcząt.

HARMONOGRAM WIZYTY
Codziennie:
Program seminarium (poza dniem przyjazdu i odjazdu)
Godz. 9.30 – 12.30 i 15.00 – 18.00
Śniadanie: godz. 8.00 – 9.00
Obiad 12.30 – 13.00
Kawa: godz. 14.30 – 15.00
Kolacja: 18.30 – 19.00
Program wieczorny: ok. 20.00 – 22.00
Niedziela 1 luty 2009
Do 14.00

Przyjazd uczestniczek
Runda zapoznawcza
Informacje organizacyjne, przedstawienie programu
Zapoznanie się z placówką w małych grupach, podział pokoi, utworzenie 3
małych międzynarodowych grup
Zapoznanie się z całą grupą
Gry zapoznawczo – integracyjne
Niemiecko – polskie animacje językowe

Poniedziałek 2 luty 2009
Przedpołudnie:
Energizer
Stworzenie „słownika” w małych grupach
Poznanie: wywiad
Wymiana polsko – niemiecka: co wiem na temat innego kraju (historia, kultura, geografia,
społeczeństwo…)
Popołudnie (w małych grupach)
Energizer
„Moje Ŝycie, twoje Ŝycie”
Poznanie biograficzne – toŜsamość – wartości – cechy wspólne – róŜnice: konfrontacja
z własnym Ŝyciem: szkoła, dom rodzinny, czas wolny, przyjaciele, miejsce zamieszkania,
sytuacja socjalna, toŜsamość, wartości. Co jest inne, a co podobne? Gdzie leŜy problem, jakie
są moŜliwości, szanse jego rozwiązania?
Wieczór: Karaoke
Wtorek 3 luty 2009
Przedpołudnie:
Energizer, animacja językowa
„Dziewczyny mogą / Dziewczyny powinny”
Model roli płci – ideał ciała – piękno – miłość – przyjaźń

Ćwiczenia postrzegania siebie i innych, konfrontacja z modelami roli płci (praca w polsko –
niemieckich grupach)
Popołudnie (praca w grupach)
1.
Grupa:
„Mówienie nie! WyraŜanie twierdzenia”
Trening z asertywności (ćwiczenia praktyczne): nauczyć się twierdzić werbalnie
i niewerbalnie. Mówienie NIE – co to jest? Czy samoświadomość jest do wyuczenia?
2. Grupa:
„Komunikacja w grupie”
Ćwiczenia z zakresu pedagogiki przeŜyć odnośnie refleksji i struktur komunikacyjnych
grupie, obchodzenie się z konfliktami umiejętność podejmowania decyzji, refleksje o
hierarchii werbalnej
Wieczór: karaoke
Środa 4 luty 2009
Przedpołudnie ( w małych grupach):
Energizer, animacja językowa
„Konflikty i komunikacja”
Formy komunikacji (werbalna, niewerbalna); czynniki utrudniające komunikację,
powstawanie konfliktów obchodzenie się z nimi
Popołudnie (praca w 2 małych grupach, zmiana grup):
2. Grupa:
„Mówienie nie! WyraŜanie twierdzenia”
Trening z asertywności (ćwiczenia praktyczne): nauczyć się twierdzić werbalnie
i niewerbalnie. Mówienie NIE – co to jest? Czy samoświadomość jest do wyuczenia?
1. Grupa:
„Komunikacja w grupie”
Ćwiczenia z zakresu pedagogiki przeŜyć odnośnie refleksji i struktur komunikacyjnych
grupie, obchodzenie się z konfliktami umiejętność podejmowania decyzji, refleksje
o hierarchii werbalnej
Lub: popołudniu: pozycja kobiet i męŜczyzn w społeczeństwie
Wieczór: Chi - Gong / ćwiczenia relaksacyjne
Czwartek 5 luty 2009
Wycieczka do Berlina
9.49
10.30
13.30
14.00
Czas wolny
19.30

Wspólna wycieczka do Berlina
Muzeum Komunikacji: formy komunikacji w naszym społeczeństwie
Mała przerwa
Niemiecko - polski spacer po mieście: śladami polskiej i niemieckiej historii
Powrót do placówki

Piątek 6 luty 2009
Przedpołudnie:
Na forum: Energizer, animacja językowa, refleksje odnośnie wizyty w Berlinie
„stworzenie produktu - pierwsze pomysły”
(praca w polsko – niemieckich małych grupach)
Popołudniu:
„stworzenie produktu – wykonanie”
(praca w polsko – niemieckich małych grupach)
Wieczór: wieczór wideo
Sobota 7 luty 2009
Przedpołudnie:
Na forum: Energizer, animacja językowa
„Stworzenie produktu – kontynuacja fazy produktywnej”
(praca w polsko – niemieckich małych grupach)
Popołudniu:
„stworzenie produktu – zakończenie”
Przygotowanie prezentacji
Wieczór: prezentacja wyników pracy w grupach
Dyskoteka
Niedziela 8 luty 2009
9.00

Sprzątanie pokoi

9.30

„Krytyka, sugestie, Ŝyczenia”
Ocena seminarium w małych grupach
Ewaluacja

Na forum:

Rozwiązanie Secret Friend
Prezentacja zdjęć z poprzedniego tygodnia
Wieczór poŜegnalny

12.30

Obiad

13.0

Podsumowanie całości na forum

14.00

Odjazd

W niedzielę, 1 lutego o godzinie
4:20 dziewczyny wyruszyły do
Warszawy, gdzie czekał na nie
pociąg Warszawa- Berlin. PodróŜ
niebyła aŜ tak długa jak się
spodziewały. Minęła w przyjemnej
atmosferze. W Berlinie były
o 13:30. Jednak ostatecznym celem
ich podróŜy był ośrodek Kurt
Löwerstein
znajdujący
się
w miejscowości Werftpfuhl, do
którego dotarły na godzinę 15:00.
Po zakwaterowaniu odbyły się
zabawy integracyjne, które trwały
aŜ do wieczora. Polegały one na
ogólnym zapoznaniu się z innymi
uczestniczkami i poznaniu ośrodka.

W poniedziałek, 2 lutego, po śniadaniu
wszyscy udali się do sali, w której miały
odbywać się zajęcia. Na początku
dziewczyny bawiły się w gry integracyjne,
które przysparzały im mnóstwo radości.
Chodziło w nich o to, Ŝeby dorysowywać do
losowo wybranych portretów uczestniczek
poszczególne części twarzy. Następnie
poznały przydatne zwroty w języku
niemieckim, a Niemki w języku polskim. Po
obiedzie i chwili odpoczynku wszyscy
zebrali się w sali seminaryjnej, gdzie odbył
się Quiz pt. „Co wiem na temat innego
kraju”.

Uczennice podzieliły się na 4 międzynarodowe
grupy. Po losowaniu kolejności odpowiedzi
zabawa się rozpoczęła. Po kolei padały
odpowiedzi na wybrane przez grupy pytania.
Ich tematyka była róŜna: od historii po
aktualności. Stopień trudności pytań zaleŜny
był od punktów, jakie przypadały na zadanie.
Wieczorem odbyło się Karaoke. Wszyscy
bawili się świetnie, aŜ do późnych godzin.

We wtorek, 3 lutego, uczennice poznawały tajniki kobiecości. Podzieliły się na grupy,
w których dyskutowały na tematy dotyczące bycia dziewczyną. Później wszyscy zastanawiali
się nad róŜnymi moralno - etycznymi zagadnieniami. Następnie pracowały w krajowych
grupach. Zadaniem było ukazanie roli kobiety w swoim kraju.

W środę, 4 lutego, dziewczyny
zostały podzielone na dwie
międzynarodowe grupy. Jedna
grupa
miała
warsztaty
z samoobrony, które wzbudziły
wiele pozytywnych emocji.
Dziewczyny
nauczyły
się
postępować
w
sytuacjach
kryzysowych. Druga grupa
miała ćwiczenia, które uczyły
współpracy międzynarodowej.
Po obiedzie nastąpiła zmiana
grup.
Wieczorem
Sabine
ćwiczenia
poprowadziła
relaksacyjne, zwane Chi –
Gong, które były efektownym
zakończeniem dnia.

Czwartek, 5 lutego, był dniem
wielkiej wyprawy do Berlina. Na
początku dziewczyny zwiedziły
Muzeum Komunikacji, a później
udały się na plac, na którym stał
mur berliński. Później zobaczyły
Bramę Brandenburską i inne
zabytki Berlina. N największą
uwagę zwrócił pomnik na cześć
śydów
poległych
podczas
II wojny
światowej.
Po
zwiedzaniu wszyscy udali się na
zakupy do wielkiego domu
handlowego. To był chyba
najlepszym punkt programu.

Piątek, 6 lutego, był dniem warsztatów: fotograficznych, teatralnych
i plastycznych. W piątek wszyscy robili maski gipsowe. Przez całą
sobotę poszczególne warsztaty przygotowywały się do wieczornej
prezentacji. Fotografowie zrobili zdjęcia
całego otoczenia oraz uczestników
projektu.
Aktorzy
przygotowywali
spektakl opowiadający o cechach
kobiety, a plastycy koszulki ze
znaczkami.
Po
prezentacji
była
dyskoteka.
W niedzielę, po poŜegnaniu dziewczyny
udały się do Polski. To była świetna
zabawa i doskonałe spędzenie ferii.

Kronikę opracowała Weronika Boncławek z klasy Ia pod kierunkiem pani ElŜbiety Mizio

