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Deutsche und Polen bei der Gestaltung der Europäischen Gemeinschaft 

Einreicher 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie 

Kategorie 

A - Gewährleistung der Daseinsvorsorge ... 

Projektpartner 

Powiat Wołowski, 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie 

Kreis Harburg,  

Erziehungsberatungsstellen in Buchholz und Winsen 

Ort/Region 

Powiat Wołowski, Dolny Śląsk 

Kreis Harburg, Niedersachsen 

Projektlaufzeit 

2009-∞ 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

EU-Förderung 

nein 

Anmerkungen 

- 

Kernbotschaft 

Über eine neuartige Form des europäischen Dialogs zu Bildungsherausforderungen des 21. Jh. im Hinblick auf die 

Raumordnung, trägt das Projekt zur Sicherstellung der Lebensverhältnisse beider Länder bei der Gestaltung der Zukunft 

eines gemeinsamen Europa bei. 

Kurzbeschreibung 

Neuartiges Bildungsprojekt, realisiert im Rahmen der Zusammenarbeit der Landkreise Wolow und Harburg durch die 

wissenschaftliche Zusammenarbeit der jeweiligen Bildungseinrichtungen, dh. zwischen dem "Powiatowe Centrum Edukacji 

i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej" in Wolow und den Erziehungsberatungsstellen in Buchholz und Winsen. 

Die Zusammenarbeit unserer polnischen und deutschen Einrichtungen, welche spezialisierte psychologisch-pädagogische 

Hilfen anbieten, ist eine innovative und neuartige Unternehmung zwischen Polen und Deutschland. Im Rahmen unserer  

Zusammenarbeit werden Kontakte zwischen Bildungseinrichtungen gefördert und entwickelt, findet ein Austausch in den 

Bereichen der Bildung, der systemischen Beratung, Therapie und Supervision. Die Zusammenarbeit betrifft den 

Erfahrungsaustausch der Fachangestellten beider Länder im neuartigen Rahmen einer weit gefächert verstandenen 

psychologisch-pädagogischen Hilfe. 

Die o.a. Dienststellen arbeiten auf Grundlage jeweils ausgearbeiteter eigener Standards, Methoden und Fachverfahren. Die 

Zusammenarbeit wird seit 2009 systematisch realisiert durch jährliche Schulungen, Workshops und wissenschaftliche 

Seminare und beruht auf dem Austausch fachlicher Erfahrungen, Verbesserung der Arbeitsabläufe und dem Aufbau von 

Fachkompetenz, sie trägt zum Verständnis der jeweils anderen Kultur bei und fördert systematisch auch 

zwischenmenschliche, freundschaftliche deutsch-polnische Kontakte. 

Das Projekt Polen und Deutsche bei der Gestaltung der Europäischen Gemeinschaft stellt eine neuartige Form des 

europäischen Dialogs dar, garantiert die Raumordnung, trägt zur Sicherung von Lebensbedingungen für Polen und 

Deutsche im Rahmen eines gemeinsamen und sicheren Europa. Das Projekt sieht die Teilnahme unserer deutschen 

Partner am pädagogisch-präventiven Programm "Eltern- und Erzieherschule" (SdRiW), welches in Polen sehr erfolgreich 

ist. 

Das Programm ist weltweit anerkannt und erfolgreich. Aktuell ist es in der letzten Phase der Aufnahme in EDDRA (ein 

europäisches Informations- und Datenbanksystem). 

Es sieht einen Zyklus von psychoerzieherischen Workshops für Eltern, Lehrer und Erzieher, sowie aller Personen, die an 

einem Dialog Erwachsener-Kind und Lehrer-Schüler interessiert sind. Durch die Teilnahme der Fachmitarbeiter unserer 

Partner können wir das Programm auch außerhalb Polens bekanntmachen und unsere deutschen Partner über die 

Vermittlung der beiden Beratungsstellen in Buchholz und Winsen, an einer in Polen bewährten Methode der Arbeit mit 

Familie und Schule teilhaben lassen, mit dem Ziel der weiteren Verbreitung des Programms in Deutschland und Europa. 

Die Durchführung der Workshops mit Eltern und Pädagogen ist besonders wertvoll im Hinblick auf die in der modernen 

Gesellschaft existierenden Bedrohungen, welche einen negativen Einfluß auf die europäischen Familien haben können, mit 

Auswirkungen in allen Bereichen des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, ökologischen und kulturellen Lebens. 
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Niemcy i Polacy w kształtowaniu Wspólnoty Europejskiej 

Zgłaszający 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie 

Kategoria 

A - Zapewnienie warunków bytowych ... 

Partnerzy projektu 

Powiat Wołowski, 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie 

Kreis Harburg,  

Erziehungsberatungsstellen in Buchholz und Winsen 

Miejsce/Region 

Powiat Wołowski, Dolny Śląsk 

Kreis Harburg, Niedersachsen 

Okres realizacji projektu 

2009-∞ 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

nie 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Projekt poprzez nowatorską formę  dialogu europejskiego zajmującą się wyzwaniami  

edukacyjnymi XXI wieku w zakresie ładu przestrzennego, przyczynia się do zapewnienia warunków  bytowych Polaków i 

Niemców w kształtowaniu przyszłości wspólnej Europy. 

Krótki opis 

Innowacyjny projekt edukacyjny realizowany w ramach współpracy Dolnego Śląska-Powiatu wołowskiego,a Dolnej 

Saksonii- Powiatu Harburg poprzez naukową współpracę instytucji edukacyjnych tj.Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz Poradniami Wychowawczymi w Buchholz i w Winsen.  

Współpraca naszych instytucji polskich i niemieckich, działających w obszarze specjalisycznej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest przedsięwzięciem innowacyjnym i nowatorskim zarówno w Polsce jak i w Niemczech.W ramach naszej 

współpracy międzynarodowej są wspierane i rozwijane bezpośrednie kontakty między instytucjami  edukacyjnymi, 

prowadzona jest wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji, systemowego poradnictwa, terapii i superwizji. Współpraca 

dotyczy wymiany doświadczeń pracowników merytorycznych polsko-niemieckich placówek w nowatorskim zakresie 

szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Wyżej wymienione placówki mają wypracowane własne standardy, metody  i procedury pracy specjalistycznej. Kooperacja 

jest systematycznie realizowana od 2009r.w formie corocznych spotkań szkoleniowo-warsztatowych, seminariów 

naukowych na terenie obydwu państw i polega na wymianie specjalistycznych doświadczeń zawodowych, doskonaleniu 

warsztatu pracy, podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz sprzyja wzajemnemu poznawaniu kultur i przyjacielskim, 

międzyludzkim systematycznym kontaktom polsko-niemieckim. 

Projekt Polacy i Niemcy w  kształtowaniu wspólnoty europejskiej stanowi nowatorską formę dialogu europejskiego, 

gwarantuje zapewnienie ładu przestrzennego  przyczynia się  do zapewnienia warunków bytowych Polaków i Niemcow w 

kształtowaniu wspólnej, bezpiecznej Europy. Projekt ma na celu przeszkolenie niemieckich partnerów programem 

edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznym „Szkoła dla rodziców i wychowawców“(SdRiW)  który z wielkim sukcesem jest 

realizowany w Polsce.  

Program ten jest uznany na świecie i cieszy się dużym powodzeniem. Aktualnie jest w ostatniej fazie etapu aplikacyjnego 

do EDDRA-Europejski Rejestr Programów Rekomendowanych. 

Program stanowi cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych 

dialogiem na poziomie dorosły-dziecko, nauczyciel –uczeń. Dzięki przeszkoleniu kadry specjalistów niemieckich – bardzo 

zainteresowanych w/w programem, możliwe będzie rozpowszechnienie niniejszego programu, a tym samym pozyskanie 

przez niemieckie instytucje edukacyjne za pośrednictwem dwóch poradni w Buchholz i w Winsen nowej, sprawdzonej w 

Polsce metody pracy z rodziną i szkołą i rozpropagowanie jej w Niemczech i w Europie. Prowadzenie cyklu spotkań  

warsztatowych z rodzicami,pedagogami jest niezwykle cenne z uwagi na istniejące zagrożenia występujące we 

współczesnej cywilizacji  w środowiskach lokalnych, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie europejskich 

rodzin co przejawia sie we wszystkich sferach życia gospodarczego,społecznego,środowiskowego,kulturowego. 
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