
 1

 

 

 

 
 

 

 
 

Plan działań w zakresie edukacji, młodzieży i sportu 
w latach 2022-2025 

 
w ramach Wspólnej Deklaracji o współpracy między Krajem Związkowym Brandenburgia 

(Republika Federalna Niemiec) a Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) 

z dnia 25 kwietnia 2003 r.  

 
 
 
 
Aby osiągnąć wspólne cele partnerstwa, obie strony planują, w ustalonym przedziale czasowym, 
realizację następujących działań: 
 

1. Partnerzy wyrażają wyraźne zainteresowanie stałą współpracą w zakresie edukacji szkolnej 
(edukacja ogólna i zawodowa), młodzieży i sportu. Strony chcą skorzystać z możliwości 
rozszerzenia dotychczasowej współpracy z wykorzystaniem unijnych programów edukacyjnych 
oraz środków zewnętrznych. 
 

2. Strony wspierają utrzymywanie i rozwój partnerstwa szkół pomiędzy regionami. Partnerzy 
promują ich rozwój pod względem ilościowym i merytorycznym. 
 

3. Miasto Poznań zapewni przyjęcie w jednym roku szkolnym uczniów z Kraju Związkowego 
Brandenburgia, w co najmniej jednej szkole goszczącej miasta. Ministerstwo Edukacji, 
Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia będzie wspierać działania informacyjne 
i promocyjne.  

 
4. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia zapewni również 

Partnerom, pozyskanie ze swojej strony szkół w Kraju Związkowym Brandenburgia,  
w których w razie potrzeby uczniowie z Województwa Wielkopolskiego, będą mogli zostać 
przyjęci na pobyt gościnny. 

 
5. Partnerzy będą wymieniać informacje i doświadczenia w obszarach wspólnego 

zainteresowania. Uczenie się w zdigitalizowanym świecie i innowacyjne formy współpracy 
powinny stanowić główny przedmiot zainteresowania Partnerów.  
 

6. Rozszerzenie współpracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będzie dotyczyło 
również wykorzystywania platform cyfrowych, w celu wzajemnego informowania się oraz 
organizowania seminariów, webinariów i innych wydarzeń, gdy będą one wzajemnie potrzebne. 

 
7. Partnerzy informują się wzajemnie, o targach edukacyjnych i konkursach szkolnych w drugim 

regionie oraz badają możliwości udziału/prezentacji szkół i instytucji z obu regionów. 
 

8. Partnerzy dążą do promocji języka polskiego w Brandenburgii i języka niemieckiego  
w Wielkopolsce. 

 
9. Partnerzy z Województwa Wielkopolskiego gotowi są wspierać lekcje języka polskiego  

w szkołach na terenie Kraju Związkowego Brandenburgii. W razie potrzeby będą starać się 
pozyskać asystentki oraz asystentów języka obcego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia 
ponosi koszty zatrudnienia polskich asystentek lub asystentów języka obcego. 
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10. Kraj Związkowy Brandenburgia wyraża zamiar, aby w ramach oddelegowania nauczycieli do 
Polski, wysłanie brandenburskich nauczycieli skupiało się w miarę możliwości na regionie 
partnerskim Województwa Wielkopolskiego. Koszty oddelegowanych do Województwa 
Wielkopolskiego nauczycieli ponosi Kraj Związkowy Brandenburgia. 
 

11. Partnerzy wspierają się wzajemnie ofertami doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych oraz urzędników administracji oświatowej. 
 

12. Partnerzy chcą również wspierać działania wspomagające zdrowie psychiczne dzieci  
i młodzieży oraz zapobiegać zachowaniom świadczącym o uzależnieniu od świata cyfrowego. 
 

13. Partnerzy będą się wspierać, współpracować i wymieniać doświadczeniami w zakresie 
najlepszych praktyk w zakresie integracji dzieci i młodzieży z zagranicy w szkołach Wielkopolski 
i Kraju Związkowego Brandenburgii.  
 

14. Partnerzy wyrażają gotowość pielęgnowania współpracy w zakresie kształcenia zawodowego 
z uwzględnieniem, doradztwa zawodowego oraz kształcenia dualnego w obu regionach.  
 

15. Strony będą dążyć do wymiany administracyjnej i naprzemiennego organizowania wizyt 
studyjnych przedstawicieli Kraju Związkowego Brandenburgii i Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
Niniejszy plan działań ważny jest na lata 2022 -2025. Poszczególne działania uzależnione są od 
dostępności środków budżetowych i dalszego rozwoju pandemii. Plan działań został sporządzony  
w czterech jednogłośnie brzmiących egzemplarzach, w języku niemieckim i polskim.  
 
Lindow, dnia 15.09.2022 r. 
 

 
 
 
 
 
 ............................................ ............................................ 
 Steffen Freiberg Paulina Stochniałek 
 Sekretarz Stanu ds. Edukacji, Młodzieży Członkini Zarządu 
 i Sportu Brandenburgii Województwa Wielkopolskiego 
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 Robert Gaweł Iwona Matuszczak-Szulc 
 Wielkopolski Kurator Oświaty Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta 
   i Współpracy Międzynarodowej  
  Miasta Poznania 

 
 


