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Aktualności dotyczące realizacji projektu
“Orientacja zawodowa bez granic”
Spis treści:
 Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech – druga i trzecia tura

WYDARZENIA

“2. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH”
W poniedziałek dn. 06.03.2017 r. w Zittau odbyła się 2. tura wydarzeń w ramach projektu “Orientacja
zawodowa bez granic”. Pod opieką pani Kopeć (kierowniczki projektu ze spółki ABS Robur GmbH) 29 polskich
uczniów, tym razem z gimnazjum w Jeżowie Sudeckim, mogło ponownie uzyskać wgląd w realia życia
zawodowego i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach.
Przez cały tydzień uczniowie i opiekunowie byli zakwaterowani oraz otrzymywali wyżywienie ponownie w
ośrodku KiEZ ”Querxenland” w Seifhennersdorf. Również tym razem, dobrze się przy tym bawiąc, uczniowie
mogli poznać profile zawodów w pięciu różnych dziedzinach: budownictwo, przetwórstwo drewna,
gastronomia/hotelarstwo, metalotechnika i opieka nad osobami chorymi/starszymi oraz zbierać
doświadczenia na przyszłość.
Uczniowie poznawali również region, którego głównym miastem jest Zittau. I tak między innymi zwiedzili
zakład SFS w Seifhennersdorf, miasto Zittau nocą oraz Dom Motyli (Schmetterlingshaus) w Jonsdorf. Ponadto
znów mogli skorzystać 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.
Tydzień Orientacji Zawodowej zakończył się wspólnym grillowaniem, gdzie serwowano typowe niemieckie
potrawy jak kiełbasa z grilla i sałatka ziemniaczana.

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.

“3. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH”
W dniach od 27.03. do 31.03.2017 r. odbyły się 3. warsztaty z zakresu orientacji zawodowej dla polskich
uczniów w Saksonii. W warsztatach wzięło udział tym razem 29 uczniów z gimnazjum w Kowarach. Uczniów
podzielono na sześcioosobowe grupy, w których każdego dnia mogli się zapoznać z jedną z pięciu różnych
dziedzin zawodowych w Zittau i okolicy.
Zajęcia odbywały się w dwóch ośrodkach kształcenia: BFW Bau Sachsen e.V. i bfw–Unternehmen für Bildung,
pod nadzorerm i opieką pracowników projektu ze spółki ABS Robur GmbH. Uczniowie mieli możliwość
praktycznie zapoznać się z każdą dziedziną zawodową, a dzięki temu także zdobyć nowe umiejętności oraz
poprawić znajomość języka niemieckiego. Warsztaty są dla uczniów okazją do przygotowania się na dalsze
życie zawodowe i skorzystania ze zdobytych tu doświadczeń.
Oprócz nauki na młodzież czekały także rożnorodne oferty spędzania czasu wolnego, jak na przykład hala do
jeżdżenia na rolkach, zwiedzanie miasta, kręgle i wieczorna dyskoteka.
Polskim uczniom bardzo podobał się ten tydzień i są pod wrażeniem tak wielu zaprezentowanych im
możliwości.

Nakręcono film wideo ukazujący przebieg 1. Tygodnia Orientacji Zawodowej – tu odpowiedni link.

ABS Robur GmbH życzy Państwu wesołych Świąt Wielkanocnych i pracowitego zająca
wielkanocnego!

W następnym newsletterze:
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