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Wir haben nur eine Erde 

Einreicher 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie 

Kategorie 

A - Gewährleistung der Daseinsvorsorge ... 

Projektpartner 

Pestalozzi Schule Förderschule für geistig Behinderte 

Eisenhüttenstadt 

Urząd Miasta w Głogowie 

Starostwo Powiatowe w Głogowie 

SITA – Głogów 

Nadleśnictwo Głogów 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie 

Ort/Region 

Eisenhüttenstadt 

Głogów 

Projektlaufzeit 

2013 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

EU-Förderung 

nein 

Anmerkungen 

Fortsetzung eines COMENIUS-Projekts (2010-2012) 

Kernbotschaft 

Wir alle: Deutsche, Polen, Europäer, behinderte Menschen, Menschen ohne Behinderungen, Kinder, Erwachsene, Schüler, 

Eltern, Lehrer - wir alle müssen uns um unsere Umwelt, unsere Erde zu kümmern. 

Kurzbeschreibung 

Im Rahmen des Projekts Schüler von Eisenhüttenstadt und Glogow, im Alter von 7-24 Jahre mit geistiger und körperlicher 

Behinderung organisieren ein Theateraufführung zum Thema Eco. Dies soll ein  Beigetrag für die Popularisierung der 

Integration der Bildung, Förderung des Umweltschutzes und den Austausch von Berufserfahrung auf dem Gebiet der 

Bildung von Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zwischen Lehrer aus Deutschland und Polen ermöglichen. 

Das Projekt ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit und Aktivitäten vom Jahre 2010-2012 im Rahmen von Projekt LLP 

Comenius Art(e)Motion und Förderung der Partnerschaft zwischen den zwei Städten Eisenhüttenstadt und Glogow. 

Während des Projekts werden die Schüler zusammen mit den Lehrern in eine Reihe von Aktivitäten teilnehmen, die zur 

Förderung der Umwelterziehung und lokalen Gemeinschaften über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

Stereotypen auf ihren Thema, zu informieren. 

Im Rahmen von diesen Projekt werden Theateraufführungen zum Thema Umweltschutz vorbereitet und dargestellt. Wir 

haben auch vor Werkstätte zum Thema Kunsttherapie und Umwelterziehung für Schüler und Lehrer zu organisieren. 

Die Schüler und Lehrer werden die Möglichkeit zur Teilnahme in Umweltschutz Exkursionen haben. 

Polnischen und deutschen Schüler werden auch zusammen Bäume pflanzen und sie Pflegen.  

Die Ergänzung des Projekts soll eine Konferenz zum Thema Ökologischen Bildung der Menschen mit geistigen und 

körperlichen Behinderung für Lehrer und Eltern sein. 

Im Laufe des Projekts werden die Beziehungen zwischen Partnerstädten weiter entwickelt. 
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Zgłaszający 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie 

Kategoria 

A - Zapewnienie warunków bytowych ... 

Partnerzy projektu 

Pestalozzi Schule Förderschule für geistig Behinderte 

Eisenhüttenstadt 

Urząd Miasta w Głogowie 

Starostwo Powiatowe w Głogowie 

SITA – Głogów 

Nadleśnictwo Głogów 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie 

Miejsce/Region 

Eisenhüttenstadt 

Głogów 

Okres realizacji projektu 

2013 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

nie 

Uwagi 

kontynuacja współpracy projektu COMENIUS (2010-2012) 

Główne przesłanie 

My wszyscy: Niemcy, Polacy, Europejczycy, osoby pełnosprawne, osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci, 

dorośli, uczniowie, rodzice, nauczyciele – my wszyscy musimy dbać o nasze o otoczenie – o naszą Ziemię. 

Krótki opis 

W ramach projektu uczniowie z Eisenhüttenstadt i Głogowa w wieku 7-24 lat z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną 

wspólnie wystawią sztukę teatralną o tematyce proekologicznej.  

Ma to przyczynić się do popularyzacji integracji edukacyjnej, promować ochronę środowiska przyrodniczego oraz pozwolić 

na wymianę doświadczeń zawodowych w zakresie edukacji i terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

pomiędzy nauczycielami z Niemiec i Polski.  

Projekt jest kontynuacją współpracy i działań realizowanego w latach 2010-2012 projektu LLP Comenius Art(e)motion oraz 

propagowaniem partnerstwa między miastami Głogów – Eisenhüttenstadt.  

W trakcie realizacji projektu uczniowie wraz z nauczycielami podejmować będą szereg działań mających na celu 

propagowanie edukacji proekologicznej oraz uwrażliwiać społeczności lokalne na prawa osób niepełnosprawnych, ich 

sprawstwo, wrażliwość społeczną.  

Przygotowane i wystawione zostaną przedstawienia teatralne o tematyce proekologicznej w miastach partnerów. 

Zorganizowane zostaną warsztaty z arteterapii i edukacji ekologicznej dla uczniów oraz nauczycieli.  

Uczestnicy projektu będą mieli okazję uczestniczyć we wspólnych wycieczkach do interesujących pod kątem ekologii 

miejsc w Polsce i Niemczech. 

Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie posadzą drzewka którymi będą się opiekować i dbać o nie.  

Dopełnieniem projektu będzie konferencja i doskonalenia nauczycieli oraz rodziców o tematyce wychowania 

proekologicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Podczas trwania projektu zacieśnią się stosunki pomiędzy miastami partnerskimi. 
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