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Aktualności dotyczące realizacji projektu
“Orientacja zawodowa bez granic”
Spis treści:
 Cel projektu
 Działania
 Wydarzenia

CEL PROJEKTU
Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza poprzez wspólne
działania w zakresie orientacji zawodowej.
Specyficzne cele projektu:
1. Praktyczne poznanie zawodów przez młodzież polsko-niemieckiego pogranicza.
2. Wspieranie kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza.

DZIAłania
Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji 2 merytorycznych pakietów roboczych projektu:
1. pakiet roboczy – Pierwszym działaniem będzie wyjazd studyjny do ośrodków prowadzących warsztaty z
zakresu orientacji zawodowej w Saksonii. W ramach wizyty zaprezentowana zostanie baza dydaktyczna i
możliwości dot. orientacji zawodowej. Sprecyzowany zostanie także program dla polskich uczniów. Kolejnym
działaniem będą warsztaty. W ramach 5-dniowych warsztatów zawodowych w Saksonii polscy uczniowie
będą poznawać w sposób praktyczny każdego dnia inny zawód, spotykać się z niemiecką młodzieżą, a w
czasie wolnym poznawać kraj sąsiada. Po polskiej stronie zorganizowane zostaną 3-dniowe wizyty
dydaktyczne dla niemieckich uczniów. W ramach tych wizyt niemieccy uczniowie odwiedzą miejsca pracy,
poznają polskie szkoły i spotkają się z polską młodzieżą. Głównym celem warsztatów w Saksonii oraz wizyt
dydaktycznych będzie praktyczne zapoznanie się z zawodami. Elementami wzbogacającymi będą kurs
językowy oraz poznanie kultury i kraju sąsiada.
2. pakiet roboczy – Opracowana zostanie dwujęzyczna publikacja na temat orientacji zawodowej
przeznaczona dla młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza, zawierająca informacje dotyczące lokalnego
rynku pracy oraz opis działań projektowych. Publikacja ta pomoże uczniom w wyborze kierunku kształcenia
zawodowego, który odpowiada wymaganiom rynku pracy; podobną rolę spełni film poświęcony orientacji
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zawodowej na polsko-niemieckim pograniczu. Planuje się zorganizowanie 2 konferencji i 3 warsztatów. Dobre
praktyki w zakresie orientacji zawodowej na polsko-saksońskim pograniczu promować będziemy na targach.

WYDARZENIA
POLNISCH-DEUTSCHE ERÖFFNUNGSKONFERENZ /“BERUFSORIENTIERUNG OHNE
GRENZEN”
Am 27. September 2016 hat die erste Konferenz in Mittelherwigsdorf im Traumpalast stattgefunden, bei der
das Projekt " Berufsorientierung ohne Grenzen" vorgestellt wurden ist.
Anwesend waren die ABS Robur GmbH, KARR S.A., das Sächsische Umschulungs-und Fortbildungswerk
Dresden e. V. (SUFW), ZiBi gGmbH, der Direktor der Abteilung für Bildung und Gesundheit im Kreisamt
Jelenia Gora und die Koordinierungsstelle für Berufs- und Studienorientierung Landkreis Görlitz.
Nach der Begrüßung aller Teilnehmer wurde eine Einführung in das Projekt gegeben und die Projektpartner
KARR S.A. und ABS Robur GmbH vorgestellt. Anwesend waren hierbei Herr Supierz von KARR S.A und Frau Dr.
Wolf von ABS Robur GmbH. Zusammen wird das Projekt von Ihnen organisiert und betreut.
Im Anschluss berichtete Herr Lotzmann, des Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V.
(SUFW), von den Erfahrungen des Projekts "Berufsausbildung ohne Grenzen", welches in der früheren
Förderperiode realisiert worden war.
Herr Scholze, von der ZiBi gGmbH, übernahm das Wort und präsentierte die Zittauer Bildungsgesellschaft
und die Umsetzung des Programmes für die Berufsorientierung ohne Grenzen. Auch Herr Urbanski der
Direktor der Abteilung für Bildung und Gesundheit im Kreisamt Jelenia Gora und Herr Zschau von der
Koordinierungsstelle für Berufs- und Studienorientierung Landkreis Görlitz hielt einen kurzen Vortag, wie das
Projekt auf polnischer und deutscher Seite zu realisieren ist.
Das Abschlusswort hatte Frau Dr. Wolf, die sich für die gelungene Konferenz bedankte und gespannt in die
Zukunft blickte mit dem neuen grenzübergreifenden Projekt.
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Dnia 27 września 2016 r. w Traumpalast w Mittelherwigsdorf miała miejsce pierwsza konferencja, podczas
której przedstawiono projekt “Orientacja zawodowa bez granic”.
Obecni byli spółki ABS Robur GmbH i KARR S.A., stowarzyszenie Sächsische Umschulungs- und
Fortbildungswerk Dresden e. V. (SUFW), spółka ZiBi gGmbH, dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze i organ powiatu Görlitz Koordinierungsstelle für Berufs- und
Studienorientierung.
Po przywitaniu wszystkich uczestników nastąpiło wprowadzenie w tematykę projektu i przedstawiono
partnerów projektu – spółki KARR S.A. i ABS Robur GmbH. Obecni byli ich przedstawiciele – pan Supierz z KARR
S.A. i pani dr Wolf z ABS Robur GmbH, którzy wspólnie organizują i nadzorują ten projekt.
Następnie pan Lotzmann ze stowarzyszenia Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e. V.
(SUFW) podzielił się doświadczeniami z realizacji projektu “Kształcenie zawodowe bez granic”,
przeprowadzonego we wcześniejszym okresie wsparcia.
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Głos zabrał z kolei pan Scholze ze spółki ZiBi gGmbH i przedstawił towarzystwo Zittauer Bildungsgesellschaft
oraz planowaną realizację programu orientacji zawodowej bez granic. Również pan Urbański, dyrektor
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, oraz pan Zschau reprezentuący organ
powiatu Görlitz Koordinierungsstelle für Berufs- und Studienorientierung wygłosili krótki wykład nt. sposobu
realizacji projektu po polskiej i po niemieckiej stronie.
Na zakończenie głos zabrała pani dr Wolf, dziękując za udaną konferencję i z ciekawością patrząc w przyszłość,
w której realizowany będzie nowy projekt ponadgraniczny.

Film wideo z konferencji znajdą Państwo tu

W następnym newsletterze:
•

Wyjazd studyjny w dniu 04.10.2016 r.

•

Pierwszy Tydzień Orientacji Zawodowej w Niemczech w dniach 24.-28.10.2016 r.
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