Zielona Góra, 16.07.2012 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Polsko-Niemiecki most edukacyjny poprawi współpracę szkół z Neuzelle i z Zielonej Góry
Pan Norbert Kannowsky - Prezes Stowarzyszenia Stiftung Stift Neuzelle , podpisał w dniu
16.07.2012 r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze umowę o
dofinansowanie dla projektu pt.: „Polsko-Niemiecki most edukacyjny Zielona Góra-Neuzelle”.
W przedsięwzięcie zaangażowane są dwie szkoły z Niemiec i Polski: Gymnasium und Oberschule
im Stift Neuzelle oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Przedsiębiorczości Europejskie
Gimnazjum Społeczne Dr Rahn w Zielonej Górze. Projekt przewiduje renowację budynku klauzury
w Zespole Klasztornym Neuzelle dla potrzeb Gymnasium und Oberschule im Stift Neuzelle oraz
zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do laboratorium językowego dla Gimnazjum i
Liceum w Zielonej Górze. Ponadto w ramach projektu zostanie stworzona koncepcja
pedagogiczna mająca na celu rozwój dalszej współpracy transgranicznej pomiędzy Gymnasium
und Oberschule im Stift Neuzelle a Gimnazjum i Liceum w Zielonej Górze.
Projekt skierowany jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli szkół partnerskich w Neuzelle
i Zielonej Górze, a także całego obszaru pogranicza województwo lubuskie-Brandenburgia.
W Neuzelle w końcowej fazie rozbudowy szkoły ma pobierać naukę 450 uczniów,
a w Zielonej Górze 180 uczniów. Ponadto poprzez działania inwestycyjne w Neuzelle i wiążącą się
z nimi konserwację zabytku kultury, jakim jest Klasztor Neuzelle, partnerzy projektu dążą do
rozwoju turystyki, w tym do odpowiedniego zwiększenia liczby odwiedzających.
Przewidziana w projekcie koncepcja polsko-niemieckiego mostu edukacyjnego zakłada kooperację
uczniów, nauczycieli i rodziców w formie trzyletniego planu etapowego. Czas ten odpowiada
okresowi trwania nauki w polskim gimnazjum. Ważnymi elementami mostu edukacyjnego są nauka
języka, przeprowadzanie wielodniowych warsztatów i obozów w okresach wolnych od zajęć
szkolnych, wielotygodniowa wymiana uczniów wraz z zakwaterowaniem u podejmujących rodzin,
hospitacja i ewaluacja nauczycieli oraz wymiana kulturalna.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,6 milionów Euro z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

