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Aktualności dotyczące realizacji projektu
“Orientacja zawodowa bez granic”
Spis treści:
 Pierwsze działanie projektowe
 Jesteśmy w gazecie “Sächsische Zeitung”
 Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech – pierwsza tur

PIERWSZE DZIAŁANIE PROJEKTOWE
Dnia 4 października 2016 r. zrealizowaliśmy pierwsze działanie projektowe. W ramach wyjazdu studyjnego
przedstawiciele grona polskich nauczycieli gimnazjalnych zaproszeni zostali do saksońskich zakładów pracy,
przeprowadzających warsztaty z zakresu orientacji zawodowej. Zaprezentowano tu bazę dydaktyczną oraz
możliwości dot. orientacji zawodowej. Przedstawione zostały następujące dziedziny zawodowe: technologia
drewna oraz technika budowlana w Löbau, metalotechnika w Ebersbach-Neugersdorf, gastronomia i
hotelarstwo w Zittau oraz sektor opieki nad osobami chorymi/starszymi w Seifhennersdorf.

JESTEŚMY W GAZECIE “SÄCHSISCHE ZEITUNG”
Dnia 24 października w gazecie “Sächsische Zeitung” opublikowano artykuł prasowy informujący o projekcie
“Orientacja zawodowa bez granic”.
Przeczytać go można, klikając na link.

Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen
des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.

WYDARZENIA

PIERWSZA TURA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ BEZ GRANIC
“1. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH”
Po wyjeździe studyjnym, w którym uczestniczyli polscy nauczyciele, dnia 24 października 2016 r. przybyli do
Niemiec polscy uczniowie, by wziąć udział w projekcie “Orientacja zawodowa bez granic”.
Po tym jak wspólnie ze spółką KARR wybraliśmy uprzednio 30 uczestników(-niczek) z ustalonej szkoły w
Mysłakowicach, w rejonie Zittau rozpoczął się 1. Tydzień Orientacji Zawodowej.
Zespół projektowy zorganizował na ów tydzień urozmaicony program. Uczestników(-niczki) i opiekunów
zakwaterowano w ośrodku KiEZ “Querxenland” w Seifhennersdorf. Celem intensywnego przygotowania się
do Tygodnia Orientacji Zawodowej uczestnicy zaliczyli wcześniej w swej szkole kurs języka niemieckiego.
Podczas zajęć dot. poznawania zawodów uczestnicy byli podzieleni na 5 grup i każdego dnia zaznajamiali się z
profilem nowego zawodu.
Oprócz nauki zawodu poznawali także region, którego głównym miastem jest Zittau. I tak między innymi
wspólnie zwiedzili zakład SFS w Seifhennersdorf, miasto Zittau nocą oraz Dom Motyli (Schmetterlingshaus) w
Jonsdorf. Dodatkowo zaplanowano także skorzystanie ze świetnych ofert ośrodka KiEZ, takich jak: gry
zespołowe, parkur dla zespołów oparty na zasadach pedagogiki przygody, wspólna wieczorna dyskoteka z
niemiecką młodzieżą oraz filmy oglądane w sali zwanej Oberlausitzstüb´l. Dopełnieniem tego wszystkiego
było wspólne grillowanie.
Gdy minęło pięć dni, 30 zadowolonych polskich uczniów było pod wielkim wrażeniem tego, co dane im było
przeżyć.

ABS Robur GmbH życzy Państwu
wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i do siego roku 2017!
W następnym newsletterze:


2. i 3. Tydzień Orientacji Zawodowej
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