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ASTRID LINDGREN SCHULE 
für ganzheitliches Lernen 1-9 
Statutenschule mit  Öffentlichkeitsrecht 
 

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER 
ASTRID-LINDGREN-SCHULEN IN 
EUROPA 
Intressorganisationen för Astrid-Lindgren-Skolor i Europa 
European School Heads Association of Astrid-Lindgren-Schools 
Partnerstwo ze szkołami im Astrid Lindgren w Europie 

DRODZY DYREKTORKI I DYREKTORZY, KOLEŻANKI I KOLEDZY SZKÓŁ 
ASTRID LINDGREN, DRODZY ABSOLWENCI! 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 23. Spotkanie Szkół Astrid Lindgren w Europie w dniach 7.-9 
maja 2020 roku w austriackiej metropolii Wiedeń. 

W szczególności chcielibyśmy zwrócić się do dyrektorów szkół, którzy nigdy nie uczestniczyli w spotkaniu 
szkół Astrid Lindgren w Europie lub którzy nie uczestniczyli w nim od dłuższego czasu. 

Co się dzieje w tych trzech wielkich dniach z nami w Wiedniu? 

 Zaprezentujemy wam nasze dwie szkoły Astrid Lindgren. 
 Poznają Państwo Wiedeń (jedno z najbardziej żyjących miast na świecie). 
 Znalezienie czasu na osobiste rozmowy i nowe sugestie 

Pierwsze informacje znajdziesz w załączonym programie wstępnym. 

Pierwsze spotkanie szkoły Astrid Lindgren odbyło się w Lübbecke - to było ponad 20 lat temu! Od tego 
czasu spotkania te stały się piękną tradycją, w której, oprócz zwiedzania i poznawania krajobrazu 
szkolnego, odbywa się również interesująca wymiana doświadczeń, osadzona w wykładach eksperckich. 
Nasz wspolnie spedzony czas nie bedzie czasem straconym. Na przestrzeni lat rozwinęło się wiele 
osobistych kontaktów i przyjaźni. 

 

 

Wrażenia ze spotkania 2019 r. w Elze, Niemcy (I): zwiedzanie miasta z przewodnikiem i przytulne spotkanie 

Co jest takiego specjalnego w naszych spotkaniach? Dlaczego warto w tym uczestniczyć? Zadaliśmy sobie to 
pytanie na ostatnim spotkaniu w Elze - oto wybór naszych odpowiedzi: 

 Spotkanie i wartościowa wymiana w nieformalnym środowisku ze znanymi i nowymi kolegami. Uczucie 
przynależności do grupy. Związek z innymi. 

 Widzimy raz po raz inne szkoły, inne kraje o różnych warunkach pracy, wszystkie pracują trochę jak szalona Pippi 
Langstrumpf. 

 Śledzenie długoterminowego rozwoju w innych regionach. Spojrzenie na szkoły z innej perspektywy. Spójność. 
Otwartość. Wspólnota. Naucz się czegoś nowego. 

 Z widokiem na własny horyzont (miasto /państwo/kraj).  
 Szkoły AL charakteryzują się kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem nauczycieli, dyrektorów i 

dyrektorek. 
 Jest po prostu pięknie. Dużo się śmiejemy i cieszymy że się znowu widzimy.  
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 Ponieważ zawsze otrzymuję sugestie dotyczące projektowania koncepcji pedagogicznej i materiału 
dydaktycznego, które realizuję bezpośrednio w mojej szkole. 

 Nowe impulsy i „stare" przyjaźnie. 
 Widzę inne szkoły, dostaję  
 Inspiracje do mojej pracy, doceniam krajową wymianę i wykorzystuję ją w moim rozwoju. 
 Jestem zawsze mile widziana! 

 

 
Impresje ze spotkania 2019 r. w Elze, Niemcy (II): Temat specjalny „Muzyka i profilaktyka". Ekspercki wykład „Niedersächsische 

Polizeimusikorchester", warsztaty uczestników, zdjęcie grupowe 

 
Mamy nadzieję, że Panstwo macie wrażenie, jak wzbogacające są spotkania szkół Astrid Lindgren w 
Europie. Mając to na uwadze, my, dwie szkoły Astrid Lindgren w Wiedniu, oczekujemy wielu 
zameldowan i powitania Państwa w Wiedniu w maju przyszłego roku. 

 

Pozdrowienia z Wiednia 

 
 
 
Claudia Abendroth           Jutta Höbartner 
(Direktorin Astrid Lindgren Volksschule)                          (Campusleiterin Astrid Lindgren Zentrum)  
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P. S. : ORGANIZACYJNE 

Link na stronie internetowej ALZ: Na stronie internetowej Centrum Astrid Lindgren znajduje się link 
(https://www.astrid-lindgren-zentrum.at/ Europäisches AL-Schulentreffen 2020), z którego można pobrać 
wszystkie dokumenty (formularz rejestracyjny, adresy hoteli, program, formularz DSGVO). Hasło: 
ALSoBr_2020. 

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, napisz e-mail na adres office@astrid-lindgren-zentrum.at, a my 
chętnie prześlemy Ci dokumenty w formacie pdf. 

 Kontyngenty hotelowe: 

Do końca lutego zarezerwowaliśmy limity w następujących hotelach w ramach Europejskich Spotkań 
Szkół Astrid Lindgren: 

AUSTRIA TREND HOTELS PARKHOTEL SCHÖNBRUNN, Hietzinger Hauptstraße 10-16, 1130 Wiedeń, 
Austria, rezerwacja poprzez następujący link rezerwacyjny: www.austria-trend.at/book/ALVT 

IBIS STYLES WIEN CITY, Döblinger Hauptstraße 2, 1190 Wien. Wiedeń, rezerwacja bezpośrednio pod 
Tel: +43 1 404 19 44 lub reservierung@ibisstyleswien.com, słowo kluczowe & quot „ALZ 2020“  

IBIS WIEN MARIAHILF, Mariahilfer Gürtel 22-24, 1060 Wiedeń, Austria rezerwacja poprzez formularz 
rezerwacji (dostępny na stronie www.astrid-lindgren-zentrum.at pod hasłem „European AL-School 
Meeting 2020").  

Proszę wypełnić ten formularz i odesłać go do pana Lenharta h0796-re2@accor.com podczas 
dokonywania rezerwacji. 

MOTEL ONE WIEN-WESTBAHNHOF, Europaplatz 3, 1150 Wiedeń. Pod hasłem &quot;Europejskie 
Spotkanie Szkół AL 2020"; można tam zwołać kontyngent. 

Ponieważ Kongres EGU (European Geosciences Union) odbędzie się w tym samym czasie, wskazane 
jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju hotelowego. W mniejszych hotelach i pensjonatach 
rezerwacja warunkowa nie jest niestety możliwa, którą można znaleźć w Internecie. Nasze szkoły 
znajdują się w 9. i 23. dzielnicy Wiednia, obie są łatwo dostępne komunikacją miejską. 

 DSGVO: Chcielibyśmy zrobić zdjęcia, które udostępnimy wszystkim uczestnikom i wykorzystamy w 
naszych działaniach z zakresu public relations. Dlatego prosimy o podpisanie formularza DSGVO. 
Oczywiście, jeśli ktoś tego nie chce, szanujemy ich. Więc zostaw pustą wiadomość, abyśmy wiedzieli. 
Dziękuję bardzo! 

Zdjęcia z tego listu zostały wykonane na spotkaniu szkół Astrid-Lindgren w Elze 2019 roku i przekazane 
nam przez AL-AG. 


