
„Uczymy się rozmawiać - trening komunikacji”
Projekt Interreg IIIa

                                       

Czas realizacji :                          01.02.2008r. - 31.08.2008r.

Miejsce realizacji::                                 Zgorzelec

Uczestnicy   projektu:   pracownicy  szkół  i  urzędów  JST  zainteresowani  prowadzeniem 
polsko - niemieckiej współpracy szkolnej

Wnioskodawca:                              Gmina Miejska Zgorzelec       

                                                        

Partner projektu:   Saksońska Agencja Oświatowa  w Budziszynie 



Cele projektu:

• wprowadzenie do teorii “Uczenia się międzykulturowego”

• refleksja nad percepcją kultury/tożsamości,

• uświadomienie procesów jakie zachodzą w czasie wymian międzynorodowych

• dyskusja na temat wyzwań jakie wiążą się z realizacją wymian 
międzynorodowych

• pobudzenie empatii, otwartości oraz wrażliwości kulturowej 

• wymiana doświadczeń na temat współpracy w międzynarodowych projektach

• stworzenie  przestrzeni  do  planowania  przyszłych  wymian 
polsko – niemieckich

Formy realizacji:

• wykłady

• zajęcia warsztatowe

• seminaria

     

                               Projekt współfinansowany ze środków unijnych



Moduł I : 
 „ Podręczny słownik nauczyciela na polsko- niemieckim pograniczu”   - 
tworzenie minimum leksykalnego

Termin realizacji: 
19.04.2008r. -   wykład 
19.04.2008r. - seminaria 
26.04.2008r. - warsztaty 

Miejsce realizacji:
Szkoła Podst. Nr3 Zgorzelec

Uczestnicy:
Nauczyciele jęz. niemieckiego,
osoby zajmujące się tłumaczeniem tekstów niemieckojęzycznych związanych z prowadzeniem 
współpracy szkolnej

Zadania uczestników:
Współtworzenie 2 cz. poradnika
metodycznego dla nauczycieli
pt. „A,B,C - nauczyciela na polsko – niemieckim  pograniczu” 



Moduł II :
„Podstawowe wiadomości z zakresu saksońskiego prawa oświatowego”

Termin realizacji
26.04.2008r. -  wykład
03.06.2008r. - zajęcia warsztatowe

Miejsce realizacji:
Szkoła Podst. Nr3 Zgorzelec/ Nossen

Uczestnicy:
Kadra kierownicza i nauczyciele placówek oświatowych oraz pracownicy urzędów JST związani z 
prowadzeniem współpracy szkolnej

Zadania uczestników:
Współtworzenie 2 cz. poradnika
metodycznego dla nauczycieli
pt. „A,B,C - nauczyciela na pograniczu”
- zdiagnozowanie różnic w polskim i saksońskim prawie oświatowym



Moduł III:
„Trening komunikacji międzykulturowej”

Termin realizacji
05.06.2008r. - wykłady 
05-08.06.2008r. - zajęcia warsztatowe i seminaryjne

Miejsce realizacji:
Szklarska Poręba

Uczestnicy:
Osoby zainteresowane prowadzeniem współpracy szkolnej i zajęć w grupach międzynarodowych

Zadania uczestników:
Współtworzenie 2 cz. poradnika
metodycznego dla nauczycieli
pt. „A,B,C - nauczyciela na pograniczu”
- wskazanie najskuteczniejszych metod pracy w wielonarodowych grupach uczniowskich



Dokumentację fotograficzną wykonały pod kierunkiem Sebastiana Klebaniuka, opiekuna Grupy 
Fotograficznej „NADIR” działającej przy MDK w Zgorzelcu 

     Magda Tarasiewicz  

                                                                                               Maja Zagórska
–  uczennice  Annen-Gymnasyum w Goerlitz.
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