
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE WYMIANY Z ANGERS: 

Jak wygląda wymiana „krok po kroku”? 

Krok 1: Uczniowie francuscy przygotowują prezentacje o sobie 

Krok 2: Uczniowie polscy wybierają korespondentów 

Krok 3: Uczniowie polscy przygotowują prezentacje o sobie dla francuskich partnerów 

Krok 4: Nawiązanie kontaktu mailowego za pomocą maili prywatnych lub wspólnych dla 

wymiany 

Krok 5: Korespondencja. List w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. 

Krok 6: Przygotowanie pobytu grupy francuskiej (część artystyczna, quizy,konkursy). 

Dodatkowe przygotowanie językowe.    

Krok 7: Przyjazd grupy francuskiej – rodziny goszczą korespondentów swoich dzieci. 

Krok 8: Korespondencja. 

Krok 9: Przygotowanie wyjazdu do Francji (wyszukiwanie informacji o Angers i Krainie Loary) 

Krok 10: Wyjazd do Francji – francuskie rodziny goszczą polskie dzieci. Dokumentowanie 

pobytu – zdjęcia, filmiki, zbieranie drobiazgów do dziennika z podróży (bilety, ulotki, 

paragony, foldery, widokówki itp.) 

Krok 11: Przygotowanie dziennika z podróży w języku angielskim (konkurs) 

Krok 12: Spotkanie podsumowujące wymianę: projekcja filmów, prezentacja zdjęć, 

rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze dzienniki z podróży 

W jaki sposób dziecko wybiera korespondenta/partnera? 

Najpierw uczniowie francuscy przygotowują prezentacje o sobie w języku angielskim, a na ich 

podstawie polscy uczniowie wybierają partnerów – kierując się przede wszystkim 

zainteresowaniami. Nauczyciele mogą pomóc dobrać korespondentów patrząc na poziom 

znajomości języka angielskiego, a w przypadku dużej dysproporcji zasugerować zmianę. 

Czy mogę wziąć udział w wymianie, jeśli słabo znam angielski? 

Tak. Wymiana jest okazją do przetrenowania swych (nawet małych) umiejętności w praktyce, 

a jednocześnie pozwala w naturalny sposób je pogłębić. W razie konieczności uczestnicy 

wymiany korzystają ze słowników, translatorów, a podczas zajęć w grupie – z pomocy 

koordynatorów - nauczycieli języka angielskiego. 

Czy uczestnicy wymiany powinni znać język francuski? 

Nie, językiem wymiany jest angielski i nie jest potrzebna znajomość francuskiego. 



Czy wymiana polega na tym, że rodziny „zamieniają się dziećmi” tzn. gdy dziecko z Francji 

przyjeżdża do Polski to polskie dziecko jedzie w tym samym czasie do jego rodziny we 

Francji? 

Nie. Uczniowie francuscy przyjadą do Torunia na początku marca i będą mieszkać wraz ze 

swoimi polskimi korespondentami w ich rodzinach. Uczniowie z „trójki” pojadą do Francji 

dopiero na przełomie marca i kwietnia.  

Ile czasu rodzina spędza z gościem z Francji? 

Program pobytu Francuzów w Polsce zakłada wspólne zajęcia organizowane przez naszą 

szkołę od godzin porannych do 16.00. A zatem rodziny zajmują się gośćmi dopiero od godz. 

16.00. W programie pobytu jest jednodniowa autokarowa wycieczka do Gdańska i Sztutowa 

– w tym dniu dzieci francuskie wracają do Torunia około godz. 20.00. Rodzina zajmuje się też 

gościem z Francji w weekend. Podobnie jest we Francji – rodziny opiekują się gośćmi po 

południu i w ciągu weekendu.  

Czy rodziny zapewniają posiłki? 

Tak – śniadanie, kolację oraz suchy prowiant na lunch. Warto pamiętać o dołączeniu do 

suchego prowiantu ciepłego napoju w termosie. 

W jaki sposób rodzice mogą się zaangażować w organizację wymiany? 

Przed przyjazdem grupy francuskiej rodzice mogą pomóc w poszukiwaniu sponsorów, 

zorganizowaniu upominków, miejsca na spotkanie integracyjne, zaproponować wyjścia (np. 

spotkanie w miejscu pracy, jeżeli jest to ciekawe dla gimnazjalistów), zajęcia (np. sportowe, 

artystyczne lub naukowe), spotkania z ciekawymi ludźmi.  

Podczas pobytu rodziny pomagają w organizacji pożegnalnego wieczoru przygotowując 

poczęstunek. 

Przed wyjazdem polskiej młodzieży do Francji rodzice mogą pomóc w zorganizowaniu 

podróży (np. ubezpieczenie, upominki). 

Czy dzieci płacą za coś dodatkowo (np. bilety wstępu) podczas pobytu we Francji? 

Nie. Dzieci wystarczy wyposażyć w kieszonkowe na pamiątki i drobne wydatki.  

Ile kosztuje udział w wymianie? 

1000-1200 zł w zależności od programu wyjazdu na dany rok. Kwota obejmuje: koszt 

transportu autokarem do Francji, przejazdy na terenie Francji, ubezpieczenie, koszty 

zwiedzania. 

 

 


