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Szanowni Państwo Dyrektorzy,  

Szanowni Nauczyciele,  

Ministerstwo Edukacji i Nauki kontynuuje w bieżącym roku szkolnym 

2022/2023 szereg działań, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe 

uczniów, w tym sprzyjających mobilności i aktywności młodych ludzi. 

Zgodnie z art. 167 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

kompetencją Ministra Edukacji i Nauki jest wspieranie działań z zakresu 

międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. Jako Pełnomocnik 

Rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, a także 

zastępca przewodniczącego Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży pragnę zachęcić Państwa do nawiązywania 

międzynarodowych partnerstw szkół, jak również do wspomagania oraz 

podejmowania edukacyjnej mobilności uczniów i nauczycieli. 

Udział w wymianie młodzieży pozwala jej uczestnikom zdobyć nowe 

doświadczenia i kompetencje. Umożliwia też realizację treści 

programowych z zakresu różnych przedmiotów, nie tylko języków obcych. 

Nauczycielom zaś daje szansę wzbogacenia warsztatu pracy.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera międzynarodową współpracę  

w obszarze edukacji oraz wymiany młodzieży poprzez różne programy  

i wyspecjalizowane instytucje. Jedną z nich jest Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży (PNWM), która merytorycznie i finansowo wspiera 

organizację polsko-niemieckich, a także trójstronnych wymian szkolnych. 

Organizacja PNWM została powołana przez rządy Polski i Niemiec  

w 1991 r. i oferuje dofinansowanie różnorodnych projektów (m.in. 

spotkania młodzieży, indywidualne oraz grupowe praktyki uczniowskie  

w Niemczech, hospitacje nauczycieli w niemieckich szkołach, warsztaty 

dla animatorów wymiany). Zapewnia też doradztwo metodyczne  

i udostępnia publikacje poświęcone wymianie, animacjom językowym,  

a także historii oraz krajoznawstwu Polski i Niemiec. Ponadto organizuje 

cykliczne, bezpłatne konsultacje tematyczne i seminaria online 

wspomagające międzynarodową współpracę szkół.  
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PNWM prowadzi całoroczny nabór wniosków - bez postępowania 

konkursowego - i dba o przyjazne procedury, co ułatwia uzyskanie 

dofinansowania. Dzięki temu dostęp do wymiany mają zapewniony szkoły 

każdego szczebla edukacji, niezależnie od ich profilu, wielkości czy 

lokalizacji.  

Także w tym roku szkolnym w wielu Państwa klasach naukę kontynuują 

uczniowie z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed wojną. 

Również oni mogą wziąć udział w planowanych przez Państwa polsko-

niemieckich spotkaniach młodzieży. PNWM wspiera takie projekty na 

preferencyjnych zasadach (www.pnwm.org/ukraina).  

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty PNWM. Szczegółowe 

informacje prezentowane są pod adresem www.pnwm.org.  

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz 

międzynarodowej współpracy edukacyjnej i życzę owocnej pracy  

w nowym roku szkolnym. 

Z poważaniem  

Tomasz Rzymkowski 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisano cyfrowo/ 
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