000000

Newsletter IV 22.06.2017

Aktualności dotyczące realizacji projektu
“Orientacja zawodowa bez granic”
Spis treści:
 Udział w targach Konvent'a 2017

 4. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech

WYDARZENIA

KONVENT‘A 2017

Od 6 do 7 maja 2017 r. na targach Konvent’a 2017 promowaliśmy na stanowisku targowym w Löbau
dofinansowany w ramach programu INTERREG projekt “Orientacja zawodowa bez granic”. Stoisko cieszyło
się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi i udało nam się zwrócić uwagę wielu gości na nasz
projekt.
Na zdjęciach zobaczyć można nasze stoisko podczas tegorocznych targów Konvent´a.

“4. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH”
Czwarty Tydzień Orientacji Zawodowej odbył się w dniach od 8 maja do 12 maja 2017 r. Polska młodzież
wzięła udział w pomyślnie zrealizowanych pięciodniowych warsztatach z zakresu orientacji zawodowej w
Saksonii. Pod opieką pani Kopeć (kierowniczki projektu ze spółki ABS Robur GmbH) 30 polskich uczniów, tym
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razem z Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze, mogło ponownie uzyskać wgląd w realia
życia zawodowego i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach.
Wspólnie z ośrodkami kształcenia BFW Bau Sachsen e.V. i bfw–Unternehmen für Bildung tydzień ten
zorganizowaliśmy w sposób różnorodny i ciekawy, by uczniowie nie tylko pracowali, ale także dobrze się
bawili. Młodzież mogła zagrać w minigolfa, wziać udział w zwiedzaniu miasta i w parkurze dla zespołów
opartym na zasadach pedagogiki przygody. Poza tym w programie były zwiedzanie zakładów, gra w kręgle i
wieczorna dyskoteka. Uczniowie i opiekunowie otrzymali zakwaterowanie oraz wyżywienie w ośrodku
Bischof Benno Haus w Schmochtitz.
Uczniowie, dobrze się przy tym bawiąc, mogli praktycznie poznać profile zawodów w pięciu różnych
dziedzinach: budownictwo, farby, tworzywa sztuczne, gastronomia/hotelarstwo, metalo-/elektrotechnika. Z
doświadczeń tych mogą skorzystać planując swą przyszłość i na ich podstawie zdecydować, czy chcieliby w
przyszłości rozpocząć naukę zawodu w nowo poznanych profesjach. Poza tym uczestnicy mieli szansę
poprawić swą znajomość języka niemieckiego.

ABS Robur GmbH życzy Państwu słonecznego i relaksującego urlopu!

W następnym newsletterze:


1. kurs języka polskiego dla niemieckich uczniów



1. wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów w Polsce
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