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W dniu 11 grudnia 2013 r. odbyło się w zgorzeleckim Domu Kultury spotkanie z Kingą 
Hartmann-Wóycicką, kierownikiem Biura Koordynacyjnego ds. projektów unijnych Saksońskiej 

Agencji Oświatowej w Görlitz. W spotkaniu uczestniczyli Tomasz Jaśków i Jan Kirchhoff, 
również pracownicy Biura w Görlitz.

Pani Hartmann przedstawiła zebranym strategie Współpraca transgranicznej Saksonii z Dolnym 
Śląskiem w dziedzinie oświaty

Saksońska Agencja Oświatowa (urząd szkolny Kraju Związkowego Saksonia) podlegająca 
Saksońskiemu Ministerstwu Edukacji i Sportu, której odpowiednikiem w zakresie merytorycznym 
jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, realizuje od roku 2003 strategię współpracy edukacyjnej z 
Dolnym Śląskiem w projektach transgranicznych, finansowanych z programów unijnych Interreg 
III A i EWT.

Od marca 2010 roku projekty prowadzone są przez Biuro Koordynacyjne Projektów EWT 
Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz. Biuro zostało powołane do życia w celu usprawnienia 
współpracy i rozszerzenia zakresu działań projektowych.

Głównym celem strategii jest zacieśnianie istniejących i stworzenie nowych sieci współpracy 
między szkołami pogranicza, ich uczniami i nauczycielami, a także urzędami administracji 
oświatowej oraz samorządami po obu stronach Nysy Łużyckiej. Najważniejszą myślą 
przyświecającą idei projektów jest pokazanie młodym ludziom potencjału regionu dolnośląsko-
saksońskiego jako przyszłego miejsca ich aktywności zawodowej.

Decydujące znaczenie dla tego procesu mają następujące czynniki:

- wiedza o przeszłości własnej oraz kraju sąsiedniego;
- znajomość kultury i języka kraju sąsiedniego;
- nabycie kompetencji międzykulturowych;
- zaszczepienie uczniom ducha przedsiębiorczości;
- rozwinięcie u uczniów poczucia odpowiedzialności za przyszłość regionu.

Projekty prowadzone przez Biuro Koordynacyjne w Görlitz są działaniami przykładowymi dla 
innych obszarów pogranicza polsko-niemieckiego. Mogą również być wzorem dla rozwiązań 
edukacyjnych w innych, obciążonych trudną historią pograniczach europejskich. Projekty te 
przyczyniają się do rozwoju regionu pogranicza saksońsko-dolnośląsko-lubuskiego i służą za 
przykład europejskiej integracji w praktyce szkolnej.

Obecnie przeprowadzane są następujące projekty:
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2003–2013, jak również podjęcie uzasadnionych decyzji dotyczących rozbudowy strategii 
współpracy między Saksonią i jej polskimi partnerami w kolejnych latach. W ramach projektu 
zespól polskich i niemieckich naukowców przeprowadzi badania diagnozujące obecny stan 
wiedzy o kraju sąsiada i kompetencji międzykulturowych w szkołach saksońsko-polskiego 
pogranicza. Dokonana zostanie analiza procesów i mechanizmów kształcenia 
międzykulturowego, a także ich efektywności w odniesieniu do współczesnych wymagań 
ekonomicznych, kulturowych i społecznych polsko-niemieckich regionów przygranicznych. 
Wyniki przeprowadzonych badań staną się podstawą opracowania zaleceń i strategii przyszłych 
polsko-niemieckich transgranicznych projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w kolejnym okresie finansowania Polska–Saksonia 2014–2020.

Wszystkie dotychczasowe projekty przeprowadzane są przy wsparciu partnerów, do których 
należą:

• Urząd Miasta Zgorzelec
• Urząd Miasta Görlitz
• Saksoński Pełnomocnik do Akt Stasi
• Gmina Miejska Bolesławiec
• Powiat Lubański
• Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (DODN)
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (ODN)
• Instytut Polski w Berlinie, Filia w Lipsku
• Uniwersytet Zielonogórski
• Uniwersytet w Chemnitz
• Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Dalsze informacje na temat transgranicznej strategii edukacyjnej Saksońskiej Agencji 
Oświatowej, a także działań realizowanych przez Biuro Koordynacyjne i poszczególnych 
projektów mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.bildung.sachsen.de/ziel3.
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