
 

 

 

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Niemiecki i Polski jako język obcy. 

Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache.”  

 INT – 128. 

Projekt Dofinansowany przez Unię Europejską 

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Współpracy INTERREG VA 

  

 Gmina Gryfino otrzymała decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację 

projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Niemiecki i Polski jako język obcy”nr INT-128 w ramach Programu Współpracy 

Interreg VA Niemcy /Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska  

w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja. 

Partnerzy Gminy Gryfino w projekcie 

 Amt Oder-Welse jako partner wiodący  

  Gmina Nowogródek Pomorski, 

  Gmina Dębno  

 Gmina Kołbaskowo. 

Czas trwania projektu   - 1 marca 2019 r. – 28 lutego 2022 r. 

Cele projektu i jego oddziaływanie: 

Gmina Gryfino z racji swojego przygranicznego położenia od lat wspiera politykę 

integracji transgranicznej. Poprzez realizację Projektów wspierana jest 

współpraca w regionie pogranicza, infrastruktura socjalna uzyskuje nową jakość, 

partnerstwo w Obszarze Gospodarczym Doliny Dolnej Odry zostaje 

zintensyfikowane, a także wzmocnione zostaje transgraniczne zaufanie pomiędzy 

gminami i mieszkańcami. W obliczu ciągłych zmian demograficznych                       

i wzrastającego zapotrzebowania na kwalifikacje w gospodarce, kluczowa rola 

przypada osiągnięciom systemu edukacji. Niniejszy Projekt jest kolejnym 

projektem, który stanowi stanowi „kamień węgielny” w dziedzinie kształcenia 

młodego pokolenia (wychowanie w kontekście dwu- lub wielojęzycznym). 



 Dzięki projektowi "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym          

i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" zostaną stworzone 

dodatkowe możliwości nauki języka obcego jak i poznanie kultury sąsiada. Udział 

w projekcie wezmą dzieci i uczniowie z przedszkoli i szkól prowadzonych przez 

Gminę Gryfino. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi 

partnerami oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Uczestnicy będą brali 

udział w kursach językowych oraz wspólnych spotkaniach, podczas których w 

sposób praktyczny zostaną sprawdzone nabyte umiejętności językowe. 

   Dla efektywniejszej nauki języka obcego zostaną napisane materiały do 

nauki języka dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny w odniesieniu 

regionalnym wspólnie z nauczycielami z gmin partnerów projektu. Dla lepszej 

współpracy i polepszenia efektów nauki wyposażone zostaną pomieszczenia w 

szkołach i przedszkolach, w których odbywać się będzie nauka języka obcego. 

Dzięki projektowi zostaną przedsięwzięte dodatkowe kroki, które przyczynią    

się do uzupełnienia oferty transgranicznych spotkań i likwidacji bariery 

językowej. Projekt ma na celu współpracę transgraniczną i możliwość 

porozumiewania się i przyczynia się do integracji europejskiej. Projekt jest 

kontynuacja Projektu INT-10-0043 "Polsko -Niemieckie centrum ds. Młodzieży 

Edukacji i komunikacji  i komunikacji w związku gmin Oder-Welse-gminie Passow  

i gminie Pinnow oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo          

i Wałcz" oraz projektów z Funduszu Małych Projektów. Po raz kolejny Gmina 

Oder – Welse jest partnerem wiodącym we wspólnie realizowanym projekcie. 

Doświadczenie oraz współpraca, jaką oferują pracownicy urzędu są kluczowymi 

elementami, które zapewnią powodzenie realizacji projektu. 

 Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią w przyszłości kontynuowanie 

edukacji językowej oraz zwiększą mieszkańcom regionu udział w transgranicznym 

rynku pracy oraz możliwość korzystania z kształcenia zawodowego i szkolnictwa 

wyższego w kraju sąsiedzkim. Umożliwi także transgraniczne korzystanie             

z różnorodnych instytucji i infrastruktury. Jest to też fundament wzajemnego 

zrozumienia i zaufania oraz innowacji i wzrostu gospodarczego na obszarze 

wsparcia. Wiedza i umiejętności przyczyniają się tym samym do wzrostu jakości 

życia mieszkańców oraz poprawy wzajemnych relacji i komunikacji z sąsiadem. 

 

W Naszym Przedszkolu zajęcia będą prowadzone przez nauczycielkę języka 

niemieckiego Elżbietę Ulanowską. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.wrotagryfina.pl  

-zakładka Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej   


