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Aktualności dotyczące realizacji projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic” 
 

Spis treści: 

 5. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 1. warsztaty w zakresie orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń 

WYDARZENIA 

5. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH 

Od 16 października do 20 października 2017 r. znów odbyły się pięciodniowe warsztaty z zakresu orientacji 

zawodowej w Saksonii dla polskich uczniów. Ponownie wzięło w nich udział 30 uczniów z Gimnazjum nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze. 

 

Warsztaty są dla uczniów okazją do przygotowania się do dalszego życia zawodowego i zbierania pomocnych 

w tym celu doświadczeń. Wspólnie z ośrodkiem kształcenia Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH (ZiBi) 

zorganizowaliśmy różnorodny i ciekawy tydzień, by uczestnicy nie tylko pracowali, ale także dobrze się bawili. 

Uczniowie zostali podzieleni na 6-osobowe grupy, w których każdego dnia poznawali zawody w 

następujących dziedzinach: budownictwo, przetwórstwo drewna, gastronomia/hotelarstwo, metalotechnika 

i opieka nad osobami chorymi/starszymi. Uczniowie mieli możliwość praktycznie zapoznać się z każdą 

dziedziną zawodową, a dzięki temu też zdobyć nowe umiejętności i poprawić swą znajomość języka 

niemieckiego. 

 

Poza nauką młodzieży zapewniono także wyważoną ofertę spędzania czasu wolnego, jak na przykład: 

zwiedzanie miasta, Dom Motyli (Schmetterlingshaus), gra w kręgle, zwiedzanie zakładów pracy i wieczorna 

dyskoteka. Uczniowie i opiekunowie byli zakwaterowani oraz otrzymali wyżywienie w ośrodku KiEZ 

“Querxenland” w Seifhennersdorf. Ten ciekawy tydzień podobał się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Byli 

pod wrażeniem bogatego programu oraz zdobytych informacji dot. różnych dziedzin zawodowych. 
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“1. WARSZTATY W ZAKRESIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ – WYMIANA 

DOŚWIADCZEŃ” 

 

Pierwsze warsztaty na temat orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń, w ramach projektu “Orientacja 

zawodowa bez granic”, odbyły się 8 listopada 2017 r. w centrum szkoleniowym Berufliches Schulzentrum für 

Wirtschaft und Technik Bautzen. 

Popularyzacja szkolenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza poprzez wspólne 

działania w zakresie orientacji zawodowej jest podstawowym założeniem projektu. W sytuacji, w jakiej 

obecnie znajduje się gospodarka rynkowa, świadoma decyzja dot. wyboru szkoły i zawodu nabiera 

szczególnego znaczenia. 

Z tego powodu istnieje konieczność stworzenia takiego systemu poradnictwa zawodowego, który nie tylko 

umożliwi uczniom poznanie oferowanych w szkołach zawodów oraz stawianych wymagań, lecz także pozwoli 

im odkryć swe umiejętności i rozbudzić zainteresowania. 

Cykl warsztatów ma umożliwić nawiązanie kontaktów i wymianę poglądów oraz pomysłów z instytucjami w 

regionie polsko-saksońskim. W przyszłości może to zaskutkować formalizacją współpracy placówek 

kształceniowych oraz zwiększeniem jej efektywności. 

Zaproszoną grupą docelową byli przedstawiciele placówek kształceniowych z Polski i Saksonii. 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń z pomocą prelegentów, którzy wygłosili referaty na temat różnic 

i podobieństw w zakresie kszatłcenia zawodowego. W rezultacie odbyła się udana dyskusja na temat 

aktualnej sytuacji dot. orientacji zawodowej po polskiej i niemieckiej stronie. Zwrócono uwagę na problemy 

w polskim szkolnictwie: wymieniono brak odpowiedniego praktycznego i zawodowego przygotowania w 

ramach zajęć lekcyjnych oraz niewiele okazji do konfrontacji uczniów ze światem pracy. W Niemczech już w 

szkole podstawowej podejmuje się działania służące rozwojowi zawodowemu. 

W warsztatach wzięli udział pracownicy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Reginalnego (KARR S.A.), spółki ABS 

Robur GmbH oraz goście z różnych insytucji kształcenia z Polski i Saksonii (przedstawiciele ośrodka ÜAZ z 

Bautzen, izby IHK z Drezna, towarzystwa Firmenausbildungsring Oberland, nauczycielki ze szkół w Jeleniej 

Górze, Kowarach i Jeżowie Sudeckiem oraz z regionu, którego miastem głównym jest Görlitz). Goście mieli 

możliwość zwiedzenia nowo wybudowanej części szkoły, która jest wyposażona w laboratoria, pomieszczenia 

warsztatowe i pomieszczenia specjalistyczne. Dyrektor szkoły pan Richter pokazał uczestnikom także boisko 

do hokeja na trawie, znajdujące się na dachu budynku. 

W ramach projektu “Orientacja zawodowa bez granic” zaplanowano jeszcze 2 warsztaty w celu 

wypracowania zaleceń dotyczących orientacji zawodowej w Polsce i Saksonii. 

 

Mamy nadzieję, iż początek nowego roku był dla Państwa pomyślny! 

 

 

W następnym newsletterze: 

 6. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 Udział w targach Konvent’a 2018 

 


