Wycieczka na Polsko – Niemieckie Targi Edukacyjne w Bad Freienwalde
oraz do Skansenu w Altranft
sobota 10 października 2015r.
Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych e.V.Bad Freienwalde oraz
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają młodzież gimnazjalną oraz licealną do udziału
w wycieczce na Polsko-Niemieckie Targi Edukacyjne oraz do Skansenu w Altranft / Niemcy.
Tematyka podróży: „Kształcenie zawodowe po obu stronach Odry” oraz „Szlakiem wspólnej
historii pogranicza” - Łęgi Odrzańskie (Oderbruch) – ich osuszanie i kolonizacja.
www.freilichtmuseum-altranft.de , www.vfbq.de
Program:
8.00

Zbieranie grupy wycieczkowej na trasie – wyjazd z Chojny ( parking przy dworcu PKP),
Krzymów, Piasek, Bielinek, Cedynia, Osinów Dolny

9.30

Oficjalne otwarcie Polsko –NiemieckichTargów Edukacyjnych w Bad Freienwalde i
powitanie gości – Prezes Stowarzyszenia VFBQ Dr.Imgard Roth, Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Joanna Reszka oraz Starosta Powiatu
Malborskiego Waldemar Lamkowski

9.45

Referat dotyczący informacji o kształceniu zawodowym w Niemczech Handwerkskammer Frankfurt/Oder

10.15

Poczęstunek- (kiełbaska z bułką)

10.45

Przejazd do Skansenu w Altranft

11.00

Skansen Brandenburski w Altranft - „Łęgi Odrzańskie i ich mieszkańcy“
Nowa wystawa w „chacie rybackiej” – oprowadzenie z przewodnikiem;
Czas trwania około 30 minut
Oprowadzanie/Opieka - 1 przewodnik i pracownik muzeum

11:30

12.30

Samodzielne zwiedzanie pałacu (podchody)
Zwiedzanie / Start w bramie pałacu
- W zależności od wielkości klasy będą one podzielone na kilka grup
Zabawa bez opieki przewodnika i pracowników muzeum
Grupy przybywają do punktu docelowego Berg-Schmidt-Hof i biorą udział w
zabawie: noszenie wody koromysłem z zaczepionymi wiadrami drewnianymi
w butach drewnianych, tak jak to robiły nasze prababcie.
Oprowadzanie po chłopskiej zagrodzie
Oprowadzanie/Opieka 1 przewodnik i pracownik muzeum

13:30

omówienie pełnego dnia wrażeń. Powrót ok. 14.30

Udział w podróży jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w sekretariacie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu do
9 września, drogą e-mail na adres: sekretariat@ckcedynia.pl lub telefonicznie pod nr 91 414 41 31 z
dopiskiem Wyjazd do skansenu.

