Експеримент Обмін
Програма підтримки проектів з тематики STEM*
у міжнародному молодіжному обміні

Що може допомогти молодим людям пересуватися
у постійно мінливому світі, наповненому
новими технологіями? Знання в області STEM
та міжнародний досвід. Вільне пересування
у цифровій реальності та навчання через
допитливість та відкриття дозволяють молоді
краще зрозуміти сучасний світ та формувати
світ майбутнього. Програма Експеримент Обмін
заохочує молодих людей під час міжнародних
зустрічей спільно зосереджуватися на темах в галузі
точних наук, інженерії чи техніки.
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Ви займаєтесь STEMом? Може цього разу спробуєте у
міжнародній команді?
Експеримент відбувається тоді, коли молоді люди конструюють літаючого робота і відправляють його у важливу місію, досліджують якість води в річці поблизу та її вплив
на якість життя мешканців або монтують телескоп для спостереження за небом. Якщо
Ви реалізуєте подібні проекти з молоддю, тоді заохочуємо Вас розпочати міжнародну
співпрацю. Під час Експерименту Обмін молодь з України, Польщі та Німеччини разом
відкриває явища навколишнього світу. Щоб допомогти Вам налагодити міжнародне
співробітництво, ми пропонуємо допомогу у пошуку партнерської установи в інших
країнах.

Ви організовуєте обмін? Може час попрацювати у темі STEM?
Якщо у Вас є досвід в організації українсько-польсько-німецьких молодіжних зустрічей і Ви шукаєте нові теми для обміну, заохочуємо Вас прийняти виклик! Може варто
шукати партнерів-спеціалістів, які приєднаються до реалізації міжнародного проекту
STEM? Ви, безперечно, знайдете їх у своїй школі серед колег, які викладають точні
чи природничі науки, або в іншій установі, наприклад, у метеорологічній станції поблизу, науково-дослідному інституті, спеціалізованій лабораторії чи на підприємствах
Вашого регіону.

Ми очікуємо, що проект:
буде зустріччю молоді з України, Польщі та Німеччини;
спільно реалізована програма триватиме від 4 до 14 днів;
тема була обрана спільно з партнерською групою і стосується тематики STEM;

стосувався молодіжного середовища та порушував цікаві для молоді питання;
принаймні 50% програми складала робота над проектом STEM, під час якої
молоді люди будуть активно і самостійно експериментувати, робити відкриття та
вести документацію виконаних дій;
надав учасникам можливість познайомитись та знайшов час на пізнання країни
партнера;
був узагальнений документацією, створеною за творчої участі молоді!

Ми пропонуємо:
співфінансування проекту у розмірі максимальних фіксованих ставок ПНМС на
витрати програми, переклад, проїзд та можливу підготовчу і підсумкову зустріч,
співфінансування продукту чи документації проекту у рамках дотації
„4 x 3 – проста справа!”, якщо їхнє створення передбачає понесення додаткових витрат,
поширення вибраних проектів як прикладів хороших практик STEM.
Увага: у випадку українсько-польсько-німецьких проектів співфінансування надається
партнерові з Польщі (якщо проекти відбуваються в Польщі) або партнерові з Німеччини
(у випадку проектів, що відбуваються в Німеччині та Україні), але в кожному випадку
до проекту долучені учасниці та учасники з усіх трьох країн.
Проекти, які не відповідають критеріям програми «Експеримент Обмін», але відповідають загальним умовам підтримки ПНМС, можуть бути співфінансовані в рамках
загальноприйнятих правил.

Заявки
Просимо надсилати заявку на підтримку проекту за посередництвом партнера з Польщі чи Німеччини безпосередньо до ПНМС. Заявки можуть подавати школи, організації та інші установи, що працюють з молоддю. Дати подання заявок та необхідні
документи можна знайти на веб-сайті
www.pnwm.org/eksperyment-wymiana.

Про Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво
Організація Польсько-Німецьке Молодіжне Співробітництво (ПНМС) дозволяє проводити зустрічі та налагоджувати співпрацю молодих поляків та німців. Співфінансує та
всесторонньо підтримує польсько-німецькі проекти. Вже понад 25 років ПНСМ будує
мирні добросусідські відносини. Вона співфінансувала вже понад 75 тис. проектів,
в яких взяли участь понад 3 мільйони молодих людей.
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