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Tytuł projektu/ Titel des Projekts: 

„Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny. Porozumienie 

ponad granicami”  

– program współpracy transgranicznej na pograniczu polsko 

– niemieckim w obszarze edukacji dwujęzycznej. 

 

   

                    

                       

             



                

CEL PROJEKTU/ Ziel des Projektes: 

  

 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w językach 

partnerów projektu, przy wykorzystaniu  elementów 

kulturowych, artystycznych i przyrodniczych polsko – 

niemieckiego pogranicza.  

 

   

                    

                       

             



                

 OPIS PROJEKTU/BESCHREIBUNG DES 

PROJEKTES: 

 Projekt zakłada realizację programu nauczania języka 

niemieckiego z elementami kulturoznawczymi w grupie 

docelowej dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych i kadry 

nauczycielskiej.  

 

   

                    

                       

             



                

MODUŁY PROJEKTU 

1.Wprowadzenie dwujęzyczności do edukacji 

przedszkolnej  i wczesnoszkolnej  

• Nawiązanie kontaktu i współpracy z grupami rówieśniczymi z 

Niemiec oraz cykliczne spotkania uczestników 

• Poznawanie tradycji i zwyczajów mieszkańców pogranicza 

oraz organizowanie wystaw tematycznych. 

 

   

                    

                       

             



                

  

 

 Realizowanie tematycznych wycieczek studyjnych „Cztery pory 

roku” do partnerów zagranicznych (korzystanie w praktyce  

z potencjału kulturalnego i przyrodniczego terenów 

przygranicznych, np. przedstawienia teatralne, seanse filmowe 

oraz wycieczki do kompleksów przyrodniczych, rozrywkowych, 

architektonicznych itp.). 

  

   

                    

                       

             



                

2. Kształcenie nauczycieli pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej: 

 

• Kształcenie kompetencji językowych i kulturowych, 

• Kształcenie w zakresie metod pracy, 

• Organizacja praktyk studenckich i staży. 

   

                    

                       

             



                
 

3. Opracowanie programów dydaktycznych 

 

• Wymiana  doświadczeń nauczycieli, ewaluacja proponowanych 

i przeprowadzonych programów autorskich. 

 

 

  

   

                    

                       

             



                

4. Wsparcie kadry zarządzającej 

 

• Warsztaty dotyczące wdrażania i realizacji dwujęzyczności w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

• Wymiana  doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk 

• Opracowanie modelowego programu współpracy 

transgranicznej w zakresie edukacji i kultury. 

   

                    

                       

             



                

Długofalowe efekty  

 Wzmocnienie świadomości z korzyści płynących ze znajomości 

języka sąsiada w obszarach nadgranicznych, wzbudzenie 

zainteresowania oraz budowanie motywacji do nauki języka 

niemieckiego wśród dzieci na etapie edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej oraz wśród ich rodziców. 

   

                    

                       

             



                

Długofalowe efekty  

 Nawiązanie bezpośrednich kontaktów transgranicznych i relacji 

językowo-kulturowych pomiędzy dziećmi, rodzicami, 

nauczycielami.  

    Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli 

(funkcjonowanie placówek, podobieństwa i różnice w systemie 

edukacji i wychowania po obu stronach granic) 

 

   

                    

                       

             



                

Długofalowe efekty 

 

 Przełamanie barier emocjonalnych i mentalnych 

ograniczających wzajemną współpracę oraz zbudowanie 

porozumienia i więzi międzysąsiedzkich ponad granicami 

kulturowymi i językowymi.  

 

    Stworzenie i publikacji „kompendium” w zakresie dwujęzycznej 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

 

     

   

                    

                       

             



                

Korzyści dla regionu 

 Zintensyfikowanie procesu budowania klimatu partnerstwa 

transgranicznego między Polską a Niemcami.  

 

   

                    

                       

             



                

Elementy niezbędne do realizacji projektu. 

• Stworzenie partnerstwa regionalnego i transgranicznego. 

   Urząd Miasta Szczecin, 

   Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 

   Powiat Uckermark, 

   Powiat Vorpommern-Greifswald, 

   Przedstawiciele innych placówek wspierania kadry oświatowej. 

• Wypracowanie modelu współpracy instytucjonalnej na pograniczu 

polsko – niemieckim w zakresie edukacji dwujęzycznej. 

• Zorganizowanie zespołu projektowego. 

 

 

   

                    

                       

             



                

Dziękujemy za uwagę! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

   

                    

                       

             


