
Opis projektu  

Projekt „Zdrowa szkoła i kształcenie“ dzieli się 
na kategorie „Region ojczysty“, „Zdrowe od-
Ŝywianie“ oraz „Zdrowie i sport“. Do kaŜdej z 
tych kategorii przyporządkowane są projekty 
cząstkowe. Kluczową rolę podczas realizacji 
projektu odgrywają następujące zasady: 

• Aktywne uczestnictwo:  

Nauczyciele oraz uczniowie wspólnie 
przygotowują i realizują projekty cząstko-
we. Na początku odbywają się tzw. warsz-
taty  przyszłości, pozwalające skonkrety-
zować wizje i Ŝyczenia oraz ustalić ogólne 
warunki dotyczące realizacji projektu.  
Uczniowie biorą udział w kształtowaniu 
działalności promocyjnej projektu. 

• Poczucie więzi społecznej:  

Współpracujące zakłady wspierają prace 
projektowe. 
Do współdziałania naleŜy pozyskać takŜe 
rodziców. 

• Dialog międzypokoleniowy: 

Mentorzy umoŜliwiają indywidualny rozwój 
uczestniczącej młodzieŜy. 

• Dialog transgraniczny: 

Współpraca z sąsiadami po drugiej stronie 
granicy daje dostęp do nowych zasobów.  

• Sieć zarządzania regionalnego: 

SłuŜy do wspierania i dostosowywania ini-
cjatyw i nowych projektów oraz transgra-
nicznego rozwoju regionalnego.  

 

Cel projektu 

Celem projektu jest rozwój długofalowo dzia-
łającej sieci zarządzania regionalnego w za-
kresie „zdrowej szkoły“ połączony ze stwo-
rzeniem moŜliwości kształcenia dla uczniów 
słabych w nauce i/lub socjalnie zaniedbanych 
na pograniczu polsko-niemieckim. 

Całością projektu kieruje prof. dr Erika Ste-
inert z Instytutu TRAWOS przy WyŜszej 
Szkole Zittau-Görlitz. Partnerami projektu są: 
Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w 
Jeleniej Górze reprezentowana przez  Kanc-
lerz GraŜynę Malczuk oraz Wydział Nauk 
Pedagogicznych Uniwersytetu w Lipsku, który 
reprezentuje prof. dr Thomas Hofsäss.  

Projekt finansowany jest  w ramach Programu 
Operacyjnego SNPL (Saksonia-Polska) przez 
Saksoński Bank Odbudowy (SAB) w okresie 
trzech lat, do roku 2014. 

 
Jakie korzy ści płyn ą dla uczniów? 

• AngaŜują się w realizację projektów w 
zakresie zdrowego Ŝywienia i sprawności 
fizycznej. 

• Zgłębiają wiedzę na temat własnego re-
gionu ojczystego oraz regionu sąsiada.  

• Komunikują się z równolatkami równieŜ 
po drugiej stronie granicy.  

• Potrafią publicznie zaprezentować swoje 
projekty.  

• Rozwijają kompetencje Ŝyciowe.  

• Po zakończeniu projektu otrzymują certy-
fikat uczestnictwa. 

 

 

To wspólnie chcemy osi ągnąć! 

• Dzięki aktywnej współpracy chcemy  udo-
skonalić proces wychowania zdrowotnego 
w   Waszej szkole.  

• Oferujemy moŜliwości wsparcia finanso-
wego podczas realizacji projektu. 

• Publicznie zaprezentujemy wyniki projek-
tu.  

• Wspólnie stworzymy długofalowo działa-
jącą sieć współpracy nauczycieli, zrze-
szeń, instytucji, rodziców i uczniów.  

• Chcemy pomóc w nawiązaniu partnerstwa 
ze szkołą z sąsiedniego kraju. 

• Chcemy przedstawić dodatkową ofertę 
kształcenia dla uczniów.  

• Zorganizujemy wymianę doświadczeń 
między nauczycielami w Polsce i w Niem-
czech.  

• Dzięki Waszemu aktywnemu współdziała-
niu chcemy rozwinąć transgraniczną sieć 
zarządzania regionalnego w zakresie 
„zdrowej szkoły“. 
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Kontakt  
 

Hochschule Zittau-Görlitz 
TRAWOS-Institut 

Prof. Dr. Erika Steinert 

E-Mail: e.steinert@hs-zigr.de  

Telefon: +49 (3581) 4828-142 

Fax:  +49 (3581) 4828-120 
 

Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jele-
niej Górze 
Mgr GraŜyna Malczuk, Kanclerz 
Kamila Biniek, dr Józef Zaprucki 
Pracownicy naukowi w projekcie „Zdrowa Szkoła” 

E-Mail:  karkonosze.hochschule@gmail.com  

Telefon: +48 (75) 645-33-42 

 

Universität Leipzig 
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
Institut für Förderpädagogik 

Prof. Dr. Thomas Hofsäss 

E-Mail: hofsaess@uni-leipzig.de  

Telefon: +49 (341) 9731-531 

Fax:  +49 (341) 9731-539 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


