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1. Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością 

Partnerzy projektu: 

 Powiat Złotoryjski (Beneficjent Wiodący) 

 Kloster St. Marienstern Zisterzienserinnen-Abtei Kloster St. Marienstern 

Czas trwania projektu: 36 miesięcy 

Wysokość dofinansowania: 1 275 921,09 EUR 

Celem projektu jest wspólne kształcenie dorosłych osób z niepełnosprawnością (przede wszystkim 

intelektualną) w Euroregionie Nysa pod kątem ich przyszłej aktywności na rynku pracy. Partnerzy 

projektu stworzą wspólną ofertę edukacyjną w 10 zawodach, dopasowaną do możliwości tej grupy 

oraz do potrzeb rynku pracy. 

Dzięki projektowi nastąpi doposażenie bazy dydaktycznej Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Świerzawie, gdzie będą odbywały się zajęcia związane z kształceniem zawodowych osób z 

niepełnosprawnością. Opracowane zostaną również profile kompetencji zawodowych specjalistów 

wspierających osoby niepełnosprawne oraz zorganizowane zostaną staże dla osób z Polski i Niemiec 

spełniających te kryteria.  

Osoby z niepełnosprawnościami wezmą udział m.in. w szkoleniach językowych i kompetencji 

interkulturowych. Odbędą także praktyki w przedsiębiorstwach. Dla pracodawców zostanie 

opracowane vademecum na temat ulg, uprawnień i obowiązków wynikających z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy. Zaplanowano również kampanię informacyjną na terenie 

Euroregionu Nysa o korzyściach z zatrudniania osób niepełnosprawnych.  
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2. Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w 

zakresie kultury i języka sąsiada 

Partnerzy projektu: 

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (Beneficjent Wiodący) 

 Landkreis Gölitz 

Czas trwania projektu: 24 miesiące 

Wysokość dofinansowania: 155 101,39 EUR 

 

Celem projektu jest rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy na obszarze wsparcia 

poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu przedszkolnym. Partnerzy projektu 

przeprowadzą dla nauczycieli wychowania przedszkolnego warsztaty doskonalenia zawodowego, 

które pomogą im zdobyć umiejętności językowe, interkulturowe oraz metodyczne umożliwiające 

prowadzenie zajęć w przedszkolach, wymianę doświadczeń, a także wspólne przygotowanie 

materiałów edukacyjnych.  

W ramach projektu ok. 100 polskich i niemieckich nauczycieli wychowania przedszkolnego weźmie 

udział w szkoleniu przygotowującym do nauczania języka sąsiada. W tym celu opracowana zostanie 

koncepcja doskonalenia obejmującego 4 moduły: „kurs języka sąsiada”, „metody wczesnego 

nauczania języka sąsiada”, realioznawstwo kraju sąsiada” i „wychowanie przedszkolne w Polsce i 

Niemczech”. Aby wzmocnić transgraniczną wymianę doświadczeń między nauczycielami z obu stron 

granicy oraz ich kompetencje interkulturowe uczestnicy odbędą spotkania wspólnie z kolegami z 

kraju sąsiada (gra miejska w tandemie, warsztaty interkulturowe, wzajemne wizyty studyjne). 

Wspólnie opracują też polsko-niemiecką publikację metodyczną i inne materiały edukacyjne dla 

dzieci przedszkolnych. Nabyte umiejętności nauczyciele wykorzystają w praktyce, planując i 

przeprowadzając w łącznie 35 polskich i niemieckich przedszkolach dni projektowe na temat języka i 

kultury sąsiada (w tym lekcje pokazowe dla dzieci). Dwie międzynarodowe konferencje dla łącznie ok. 

200 uczestników oraz strony internetowe i inne działania promocyjne będą służyły dyskusji i 

upowszechnieniu rezultatów projektu oraz przyczynią się do uwrażliwienia lokalnej społeczności na 

specyficzny potencjał wczesnej edukacji interkulturowej na obszarze wsparcia.  
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3. Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj kraj sąsiada – Entdecke 

Dein Nachbarland! 

Partnerzy projektu: 

 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V., Leipzig (Beneficjent Wiodący) 

 Stowarzyszenie Semper Avanti 

Czas trwania projektu: 36 miesięcy 

Wysokość dofinansowania: 699 822,67 EUR  

Celem projektu jest  utworzenie bazy ofert edukacyjnych dla szkół i przedsiębiorstw obu 

sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych.  

W ramach projektu partnerzy projektu zorganizują czterotygodniowe staże dla 240 uczniów szkół 

zawodowych z obu stron granicy (program praktyk) z zakresu rzemiosła, pielęgniarstwa, gastronomii i 

turystyki. Przed odbyciem praktyk uczniowie wezmą udział w branżowych kursach językowych (60 

kursów po stronie saksońskie oraz 30 po stronie polskiej), które ułatwią im komunikacje w zakładach 

pracy. W ramach programu praktyk odbędą się również polsko-niemieckiej spotkania młodzieży oraz 

kampanie informacyjne w całym obszarze wsparcia. Projekt przewiduje także polsko-niemieckie 

giełdy kooperacyjne, których celem będzie umożliwienie nawiązania współpracy transgranicznej w 

gospodarce i szkolnictwie zawodowym. Jednym z produktów projektu będzie również polsko-

niemiecka internetowa platforma współpracy, która dostarczać będzie wiedzy o ofertach 

edukacyjnych w regionie. 
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4. Ferie u sąsiadów 

Partnerzy projektu: 

 Gmina Zgorzelec (Beneficjent Wiodący) 

 Deutscher Kinderschutzbund Ostverband Zittau e.V. 

Czas trwania projektu: 11 miesięcy 

Wysokość dofinansowania: 152 818,67 EUR 

 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie transgranicznej edukacji poprzez letnie i 

zimowe wyjazdy integracyjne dzieci i młodzieży, a także zmniejszenie bariery językowej wśród dzieci, 

opiekunów oraz instytucji partnerskich z obu stron granicy. 

W ramach przedsięwzięcia partnerzy projektu zorganizują wyjazdy oraz spotkania w ramach ferii 

zimowych i letnich, z których skorzysta 50 dzieci z Polski oraz 50 dzieci z Saksonii. Najważniejszymi 

korzyściami tych wyjazdów będą nauka języka sąsiada oraz zniesienie barier kulturowych. Spotkania, 

wzajemne interakcje przyczynią się do przezwyciężania wzajemnych stereotypów, nauki otwartości 

na inną kulturę. 

W projekcie przewidziano również 10-miesięczne kursy językowe (wzbogacone o spotkania 

tandemowe) dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie. Pozwolą one na intensywny 

kontakt z językiem i stworzenie podstaw do dalszej nauki, także po zakończeniu projektu. 

 


