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Newsletter  VIII   29.06.2018 

 

Aktualności dotyczące realizacji projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic” 
 

Spis treści: 

 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” 

 

WYDARZENIA 
 

“7. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH” 

 

Gwoli uzupełnienia chcemy Państwu zdać relację z naszego siódmego Tygodnia Orientacji Zawodowej w 

dniach 23 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. W Saksonii odbyły się 7. pięciodniowe warsztaty z zakresu 

orientacji zawodowej. Pod opieką pani Kopeć (kierowniczki projektu ze spółki ABS Robur GmbH) 30 polskich 

uczniów, tym razem z Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, mogło ponownie uzyskać wgląd w realia życia 

zawodowego i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach. Uczniowie i opiekunowie otrzymali 

zakwaterowanie oraz wyżywienie w ośrodku Bischof Benno Haus w Schmochtitz. Uczniowie z wielką 

gorliwością gromadzili praktyczne doświadczenia w 5 następujących dziedzinach zawodowych, by czerpać 

inspiracje na przyszłość: budownictwo, farby, tworzywa sztuczne, gastronomia/hotelarstwo i metalotechnika. 

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 odwiedziła więc firmę ATN Hölzel GmbH w Oppach oraz hotel Hotel Best Western w Bautzen, 

by móc zobaczyć, jak wygląda praca w tych przedsiębiorstwach. Gwoli urozmaicenia młodzież korzystała z 

wielu ofert rekreacyjnych, takich jak minigolf, parkur dla zespołów oparty na zasadach pedagogiki przygody, 

zwiedzanie zakładów pracy, gra w kręgle i wieczorna dyskoteka. Aby nieco przybliżyć uczestnikom nasz 

region, w programie było także zwiedzanie miasta Bautzen. 
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“8. TYDZIEŃ ORIENTACJI ZAWODOWEJ W NIEMCZECH” 

 

W dniach od 14 maja do 18 maja 2018 r. po raz 8. odbyły się w Saksonii warsztaty w ramach projektu 

“Orientacja zawodowa bez granic”. Tym razem 30 polskich uczniów z Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i 

Gimnazjum w Mysłakowicach mogło spróbować swych sił w różnych dziedzinach zawodowych i je poznać. 

Wspólnie z ośrodkami kształcenia BFW Bau Sachsen e.V. i bfw–Unternehmen für Bildung tydzień ten 

zorganizowaliśmy w sposób bardzo różnorodny i przyjemny, by uczniowie nie tylko pracowali, ale także 

dobrze się bawili. Uczniowie i opiekunowie otrzymali zakwaterowanie oraz wyżywienie ponownie w ośrodku 

Bischof Benno Haus w Schmochtitz. Uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w 5 różnych 

dziedzinach zawodowych, a zdobyte tu doświadczenia wykorzystać planując swą przyszłość: budownictwo, 

farby, tworzywa sztuczne, gastronomia/hotelarstwo i metalo-/elektrotechnika. Po skończonej pracy udanym 

urozmaiceniem były na przykład gra w minigolfa, wieczorny grill, wieczorna dyskoteka czy pobyt na basenie 

Trixi-Park w Großschönau. W programie było również zwiedzanie zakładów pracy – firmy 

Lakowa-Gesellschaft für Kunststoffbe- und verarbeitung mbH w Sohland i hotelu Hotel Best Western w 

Bautzen, by od praktycznej strony zapoznać się z wykonywaną tam pracą. Oprócz tego odwiedziliśmy szkołę 

Oberschule w Neusalza-Spremberg. Poza tym młodzież zwiedziła także miasto Bautzen, aby móc lepiej poznać 

region. 

Uczestnicy mogli przy okazji zdobyć nowe umiejętności i poprawić lub poszerzyć znajomość języka 

niemieckiego. 
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Spotkanie informacyjne “Niemiecko-polskie oferty kształcenia we wschodniej 

Saksonii dla szkół i mieszkańców” 

 

Dnia 24.05.2018 r. wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjnym “Niemiecko-polskie oferty kształcenia we 

wschodniej Saksonii dla szkół i mieszkańców” w szpitalu Krankenhaus St. Carolus w Görlitz, aby 

zaprezentować nasz projekt. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz omawiali problemy i sposoby 

ich rozwiązania. Nawiązano nowe kontakty i przeprowadzono wiele rozmów. 

ABS-Robur życzy Państwu miłej przerwy wakacyjnej! 

 

W następnym newsletterze: 

 2. i 3. kurs języka polskiego dla niemieckich uczniów 

 2. i 3. wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów 


