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Informacja prasowa z 26 maja 2011 r.  

Zgorzelec- Görlitz  
miejscem polsko-niemieckich spotka  edukacyjnych 

                                              Obrady „Okr ego sto u” 
 I Forum Edukacyjne  
16 czerwiec 2011 r. 

 

Polscy i niemieccy przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Dolnego ska, woj. lubuskiego 
oraz Saksonii b  dyskutowa  o przebiegu wspó pracy w zakresie edukacji w ci gu 
ostatnich 20 lat. „Czego nauczyli my si  wspólnie i od siebie we wspó pracy 
edukacyjnej?” 

I Forum Edukacyjne odb dzie si  w dniu 16 czerwca br. w godz. 14.00 -16.30., w Miejskim 
Domu Kultury w Zgorzelcu. Spotkanie to jest realizowane w ramach projektu Sakso skiej 
Agencji O wiatowej „Fachowa sie  wspó pracy nauczycieli: j zyk, realioznawstwo i 
kompetencje interkulturalne w Saksonii, na Dolnym sku i w woj. lubuskim”, który 
jest finansowany z Programu Wspó pracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 .  

I Forum Edukacyjne z cyklu Obrady Okr ego Sto u „Zgorzelec-Görlitz miejscem polsko-
niemieckich spotka  edukacyjnych” przypada w przeddzie  obchodów 20-lecia podpisania 
Traktatu o dobrym s siedztwie i przyjaznej wspó pracy przez Rzeczpospolit  Polsk  i 
Republik  Federaln  Niemiec (Bonn, 17 czerwca 1991 r.). W dokumencie tym obie Strony 
podkre laj  „konieczno  znacznego rozszerzenia wspó pracy w dziedzinie nauki i 
szkolnictwa”. Ponadto przywi zuj  du e znaczenie do partnerskiej wspó pracy w regionach 
przygranicznych. Bardzo wa nym elementem Traktatu jest równie  opowiedzenie si  obu 
Stron za zdecydowanym rozszerzeniem mo liwo ci nauki j zyka drugiego kraju. Modelowym 
przyk adem realizacji wymienionych tutaj polsko-niemieckich dzia  jest kooperaja miast 
Zgorzelca i Görlitz. Oba miasta ju  od wielu lat odnosz  sukcesy we wspólnych projektach 
w zakresie edukacji. 

I Forum Edukacyjne w ramach Obrad Okr ego Sto u „Zgorzelec/Görlitz miejscem polsko-
niemieckich spotka  edukacyjnych” zapocz tkuje cykl spotka  dotycz cych wymiany 
do wiadcze  w dziedzinie edukacji w regionie polsko-niemieckiego pogranicza.  

Jednym z dzia  na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej wspó pracy w zakresie 
edukacji jest realizacja przez Sakso sk  Agencj  O wiatow  projektu pn. „Fachowa sie  
wspó pracy nauczycieli: j zyk, realioznawstwo i kompetencje interkulturalne w 
Saksonii, na Dolnym sku i w woj. lubuskim”. Dzia anie to jest wspierane zarówno 
przez polskich, jak i niemieckich partnerów, którymi s : Urz d Miasta Zgorzelec, Urz d 
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Miasta Görlitz, O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Instutut Polski w 
Belirnie - Filia w Lipsku, Powiat Luba ski oraz Urz d Miasta Boles awiec.  

Projekt „Fachowa sie  wspó pracy nauczycieli: j zyk, realioznawstwo i kompetencje 
interkulturalne w Saksonii, na Dolnym sku i w woj. lubuskim” jest realizowany na 
trzech uzupe niaj cych si  p aszczyznach. Pierwsz  z nich stanowi  kompetencje j zykowe. 
W ramach tej cz ci projektu zostanie m.in. przeprowadzony kurs j zyka polskiego dla 
sakso skich nauczycieli. Ponadto organizowane b  konferencje dotycz ce nauczania 

zyka polskiego w Saksonii i na polsko-niemieckim pograniczu. Innym wa nym elementem 
projektu jest trening interkulturalny dla nauczycieli i podró e studyjne do Polski, które 
po wi cone b  ró nym aspektom polskiej historii, polityki, kultury, gospodarki oraz 
wybranym zagadnieniom stosunków polsko-niemieckich. Trzeci  równie wa  p aszczyzn  
projektu jest wymiana do wiadcze  pomi dzy nauczycielami sakso skimi, lubuskimi i 
dolno skimi. W tym zakresie zaplanowane s  m.in. polsko-niemieckie tygodnie projektowe. 
Ca  projektu uzupe ni  publikacje. Jedna z nich zostanie po wi cona roli aspektów 
interkulturalnych w polsko-niemiekich dzia aniach edukacyjnych. 

 
Bli szych informacji nt. I Forum Edukacyjnego Sakso skiej Agencji O wiatowej  
„Zgorzelec/Görlitz miejscem polsko-niemieckich spotka  edukacyjnych” udziela 
Pani Kinga Hartmann-Wóycicka – Koordynator projektów EWT Sakso skiej Agencji 

wiatowej   
Biuro Koordynacyjne projektów EWT  
Konsulplatz 1, 02826 Görlitz 
Tel.: +49 3581 764690 
E-Mail: ziel3@schulen.sachsen.de 

 

 

Projekt jest finansowany ze rodków Unii Europejskiej. 

                                                

 

 

 


