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WYDARZENIA 
 

“Konferencja w Polsce nt. orientacji zawodowej i kształcenia zawodowego” 

 

Dnia 9 kwietnia 2019 r. w hotelu Mercure w Jeleniej Górze miała miejsce konferencja poświęcona 

kształceniu, zatytułowana "Orientacja zawodowa bez granic – zawody przyszłości”. W tej interesującej i 

zachęcającej do ponadgranicznej wymiany i współpracy konferencji wzięło udział wielu gości 

 

Z pewnością wielu z Państwa z zainteresowaniem śledziło na miejscu wykłady i dyskusje oraz weszło w 

posiadanie informacji, wiedzy, kontaktów jak i sugestii przydatnych we własnej pracy. 

Priorytetami, nad którymi pracowaliśmy, były: 

- przedsiębiorstwa jako wskaźniki i partnerzy w kształceniu dualnym, 

- metody orientacji zawodowej w Polsce, 

- metody orientacji zawodowej w Saksonii, 

- potrzeby i wymagania ponadgranicznego rynku pracy z polskiego i z saksońskiego 

punktu widzenia, 
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- zawody przyszłości – tendencje. 

Cieszył nas fakt, iż mimo strajku w sektorze oświaty obecnych było wielu przedstawicieli szkół i też wielu 

uczniów, którzy mogli sami z pierwszej ręki zdać relację z tego, co przeżyli, oraz opowiedzieć o efektach 

udziału w projekcie przeprowadzonym w ramach programu INTERREG, dotyczących ich własnego procesu 

wyboru zawodu. 

 

                              

 

Pomimo wszystkich różnic, jakie występują na drodze orientacji zawodowej i kształcenia zawodowego w 

Polsce i w Niemczech jednoczy nas cel, by wspólnemu rynkowi pracy w naszym regionie zapewnić dobrze 

wykształconych fachowców i pewnych siebie młodych, wykwalifikowanych pracowników, którzy kochają 

wybrany przez siebie zawód. 

 

Tłok przy mobilnym stoisku informacyjnym poświęconym orientacji zawodowej 

“Ozbg” na targach Konvent´a w Löbau 

I znów nadszedł czas targów. W dniach od 27 do 28 kwietnia 2019 r. na regionalnych targach Konvent´a w 

Löbau już po raz trzeci zaprezentowaliśmy szerokiej opinii publicznej projekt oraz osiągnięte dotychczas 

rezultaty. 

Zabytkowy pojazd wielofunkcyjny marki ROBUR znowu posłużył jako przyciągający uwagę element 

informujący o działaniach projektowych i ich rezultatach oraz jako sympatyczny sposób reklamy i promocji. 

 

Na wyposażeniu znajdowały się: 

- rzeczy sprawdzone, takie jak rollupy, lada informacyjna, materiały informacyjne, 

profile zawodów 

- nowa dwujęzyczna ulotka nt. dotychczas osiągniętych rezultatów, 

- prezentacja powstałej w ramach projektu płyty CD nt. orientacji zawodowej na 

szczególnie dużym ekranie, 
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- dwujęzyczna zgadywanka dot. zawodów. 

W tym roku celem nowo zaprojektowanej zgadywanki dot. zawodów było zainteresowanie 

ponadgranicznymi działaniami także uczniów klas do czwartej do ósmej oraz ich rodziców. 

 
I plan się powiódł! 

Podczas gdy uczniowie zajmowali się potencjalnymi zawodami, rodzice relaksowali się na nabytych w ramach 

projektu leżakach, zaopatrzeni w odpowiednie materiały informacyjne. Młodsze dzieci i ich rodzice mieli do 

dyspozycji urozmaiconą ofertę zajęć. Zespoły osób obsługujących stoisko miały pełne ręce roboty. 

 
 

Za pomyślny udział w zabawie otrzymać można było oczywiście małą 

nagrodę. 

W tym roku ok. tysiąca osób odwiedziło nasze stoisko i zasięgnęło 

informacji na temat postępów w projekcie oraz zawodowych możliwości  

w Euroregionie Neiße-Nisa-Nysa. 

 

  

Materiały inormacyjne dot. wyników projektu 

 

30 czerwca nasz projekt niestety dobiega końca. Za nami interesujący okres, pełen przeżyć, pracy i wielu 

suksesów. 

Nowo powstałe materiały informacyjne dotyczące efektów i wyników oraz stopnia realizacji celów 

udostępniliśmy już wielu z Państwa podczas zakończeniowej konferencji poświęconej kształceniu, na 

targach Konvent´a, wzgl. przesłaliśmy pocztą. 

Chętnie prześlemy Państwu kolejne egzemplarze następujących materiałów: 

 Broszura – Jak na polsko-saksońskim pograniczu można nauczyć się zawodu i otrzymać pracę? 

Dwujęzyczny, krótki poradnik dla młodzieży. 

 Ulotka – Co nam się udało osiągnąć... 

Dwujęzyczny bilans częściowy: 25.04.2019 r. 

 Dwujęzyczny materiał informacyjny – Projekt “Orientacja zawodowa bez granic” 

 

Prosimy o kontakt: 

 e-mail: mail@abs-robur.de 

 tel.: 03583 7780 

 faks: 03583 77815 

Chętnie przyślemy Państwu potrzebne egzemplarze. 

 

mailto:mail@abs-robur.de
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Słowo na zakończenie 

 

Wraz z dzisiejszym newsletterem żegna się na razie z Państwem personel projektu. Będziemy naturalnie 

kontynuować współpracę w inny sposób. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować Państwu za dobrą współpracę. 

Przyczynili się Państwo w istotny sposób do tego, iż Projekt “Ozbg” się powiódł. Tylko dzięki wsparciu z 

Państwa strony mogliśmy wykonać wszystkie zadania, jakie sobie postawiliśmy, a wiele z nich z nawiązką. 

Serdecznie dziękujemy! 

Beneficjentem jest przede wszystkim nasza młodzież, która ukierunkowna na osiągnięcie celu i zaopatrzona 

w wiedzę rozpocznie proces wyboru zawodu oraz pozostanie w regionie. 

Żegna się z Państwem zespół projektowy: 

pani Marta Lipnicka koordynatorka projektu tel.: +48 75 75 27 502 marta.lipnicka@karr.pl 

 

pani Kamilla Kopeć kierowniczka projektu  tel.: 03583 777830 kopec@abs-robur.de  

 

Wojciech Zasoński  menedżer finansowy  tel.: +48 882 002 493 wojciech.zasonski@karr.pl 

 

pan Perer Hoyer pracownik projektu  tel.: 03583 777837 mail@abs-robur.de 

 
pani Aneta Medza koordynatorka projektu tel.: +48 75 75 27 502 aneta.medza@karr. 

 

pani Eveline Rehulka pracownik projektu  tel.: 03583 777840 mail@abs-robur.de 

           

Ogromne podziękowania od partnerów projektu dla zaangażowanych, kompetentnych i kreatywnych   

ludzi czynu! 
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