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Newsletter VII   30.04.2018 

 

Aktualności dotyczące realizacji projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic” 
 

 

Spis treści: 

 6. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 Udział w targach Konvent’a 2018 

 

WYDARZENIA 
 

“6. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH” 

 

Po zimowej, niedługiej chwili wytchnienia pełni zapału zabieramy się wraz z nastaniem wiosny ponownie do 

pracy. 

Naszym pierwszym działaniem projektowym był 6. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech. 

 

 

Od 9 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r. odbyły się 6. pięciodniowe warsztaty z zakresu orientacji zawodowej w 

Saksonii. Tym razem 30 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach mogło uzyskać wgląd w realia 

życia zawodowego. 

Tydzień zorganizowaliśmy wspólnie z ośrodkiem kształcenia Zittauer Bildungsgesellschaft gGmbH (ZiBi). 

Uczniowie i opiekunowie byli zakwaterowani oraz otrzymali wyżywienie w ośrodku KiEZ “Querxenland” w 

Seifhennersdorf. Aby uczestnicy nie tylko pracowali, ale także dobrze się bawili, zorganizowaliśmy ten tydzień 

w sposób różnorodny. 

Podzieleni na kilka grup uczniowie mogli poznać następujące dziedziny zawodowe: budownictwo, 

przetwórstwo drewna, gastronomia/hotelarstwo, metalotechnika i opieka nad osobami chorymi/starszymi. 

Uczniowie mieli możliwość gromadzić praktyczne doświadczenia w każdej dziedzinie zawodowej, a dzięki 

temu zdobyć nowe umiejętności i poprawić znajomość języka niemieckiego. 

Oprócz nauki nie mogło zabraknąć zabawy. Uczestnicy licznie i chętnie korzystali więc ze świetnych ofert 

ośrodka KiEZ, takich parkur dla zespołów czy wieczorna dyskoteka wspólnie z niemiecką młodzieżą. 



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. 

Poza tym młodzież poznawała także region, którego głównym miastem jest Zittau. Program obejmował 

zwiedzanie zakładu SFS Spezialfedern Seifhennersdorf GmbH, zwiedzanie miasta Zittau – w tym kościoła 

Johanniskirche i wieży, wycieczkę na górę i do klasztoru Oybin oraz wizytę w Domu Motyli 

(Schmetterlingshaus) w Jonsdorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONVENT‘A 2018 

Od 28 do 29 kwietnia 2018 r. na targach Konvent’a 2018 w Löbau, na przygotowanym stanowisku targowym 

promowaliśmy 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. 

Co roku targi odwiedza 40 tysięcy osób, a prezentuje się na nich około 200 podmiotów z Niemiec, Polski i 

Czech. Na zdjęciach mogą Państwo zobaczyć nasze stoisko na tegorocznych targach Konvent´a. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

W następnym newsletterze: 

 7. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 8. Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech 

 Spotkanie informacyjne “Niemiecko-polskie oferty kształcenia we wschodniej Saksonii dla szkół i 

mieszkańców” 


