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REKLAMA, PROMOCJA

Nową inicjatywą Karkonoskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
(KARR SA) jest polsko–niemiecki 
projekt pt. „ORIENTACJA ZAWODO-
WA BEZ GRANIC”, realizowany we 
współpracy z niemieckim partnerem 
ABS Robur GmbH w okresie od 
01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. Pro-
jekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy IN-
TERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 

Zawody przemysłowe i rzemieśl-
nicze nie są popularnym kierunkiem 
kształcenia wśród uczniów, między 
innymi ze względu na brak wystar-
czającej informacji o zapotrzebo-
waniu na transgranicznym rynku 
pracy. Popularyzacja kształcenia 
zawodowego wśród młodzieży pol-
sko-niemieckiego pogranicza, po-
przez wspólne działania w zakresie 
orientacji zawodowej, to główny 
cel nowego projektu KARR SA. 
Wielokierunkowe działania pozwolą 
zwrócić większą uwagę na ważny 
temat, jakim jest orientacja zawo-
dowa uczniów polsko-niemieckiego 
pogranicza i dostosowanie kształce-
nia do dynamiki rynku pracy. Istotna 
jest również wymiana dobrych 
praktyk i nawiązanie współpracy 
pomiędzy instytucjami kształcenia 
po obu stronach granicy. Projekt 
ma pomóc uczniom w dokonywaniu 
właściwych wyborów edukacyjnych 
poprzez umożliwienie praktycznego 
poznawania zawodów oraz promocję 
kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów 
gimnazjów z miasta Jelenia Góra i po-
wiatu jeleniogórskiego oraz uczniów 
w wieku 12-14 lat z terenu Zittau/
Görlitz. Po polskiej stronie KARR SA 
nawiązała współpracę z:

-  Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Jeleniej Górze,

-  Zespołem Szkół  w Jeżowie 
Sudeckim,

-  Zespołem Szkół Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Mysłakowicach,

-  Zespołem Szkół Ogólnokształcą-
cych w Kowarach. 
W trzyletnim projekcie udział weź-

mie łącznie 400 uczniów z Polski 
i Niemiec. Grupę docelową stanowią 
również nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
doradcy zawodowi i rodzice uczniów. 
W ramach projektu KARR SA zrealizu-
je takie działania jak:

-  kurs języka niemieckiego dla pol-
skich uczniów, 

-  trzydniowe wizyty dydaktyczne dla 
20 niemieckich uczniów w Polsce 
(3 edycje),

-  organizacja 5-dniowych warsz-
ta tów or ientac j i  zawodowej  
w Saksonii dla 30 polskich uczniów 
(12 edycji), 

-  wydanie dwujęzycznej publikacji 
dla młodzieży polsko-niemieckiego 
pogranicza na temat orientacji 
zawodowej i rynku pracy, 

-  przygotowanie filmu o orientacji 
zawodowej na polsko-niemieckim 
pograniczu, 

-  organizacja konferencji promują-
cych edukację zawodową, 

-  workshopy na temat orienta-
cji zawodowej w celu wymiany 
doświadczeń,

-  promowanie transgranicznej orien-
tacji zawodowej na targach.
Projekt rozpoczął się 27 września 

2016 r. w Mittelherwigsdorf konfe-
rencją inaugurującą, podczas której 
szczegółowo przedstawione zostały 
zagadnienia na temat orientacji za-
wodowej w Polsce oraz w powiecie 
Görlitz. Zaprezentowane zostały wyni-
ki projektu „Dokształcanie zawodowe 

bez granic” realizowanego przez 
KARR SA i niemieckich partnerów 
w latach 2012-2014. Zakończona 
edycja, kierowana do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, stała się inspira-
cją do obecnie realizowanej inicjatywy, 
której grupą docelową są gimnazja-
liści. Konferencja dała możliwość 
wymiany doświadczeń i prezentacji 
planów KARR SA i ABS Robur GmbH 
w zakresie orientacji zawodowej. 

W październiku 2016 roku 30 
uczniów z Zespołu Szkół Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w My-
słakowicach brało udział w 5-dnio-

wych warsztatach orientacji zawo-
dowej w Saksonii. To jeden z 12 
zaplanowanych w projekcie warsz-
tatów, skierowanych do gimnazja-
listów. Wyjazd poprzedzony został  
20-godzinną nauką języka niemieckie-
go. Uczniowie, podzieleni na kilkuoso-
bowe grupy, każdego dnia poznawali 
od strony praktycznej zawody w na-
stępujących branżach: metalotechnika, 
obróbka drewna, technika budowlana, 
gastronomia i hotelarstwo, opieka 
nad chorym. Zajęcia prowadzone były 
w ośrodkach dokształcania zawodo-
wego w Zittau i Löbau (die Zittauer 
Bildungsgesellschaft gGmbH, der 
Berufsförderverein Lehrhof Löbau e.V.). 
Warsztaty zostały bardzo wysoko oce-
nione przez uczniów. Uczestnicy mieli 
możliwość praktycznego poznania 
zawodów, zdobycia nowych umiejęt-
ności, poprawienia znajomości języka 
niemieckiego. Wyjazd dał okazję zwe-
ryfikowania, czy w przyszłości chcieliby 
podjąć edukację w danym zawodzie. 

Aktualna sytuacja gospodarki ryn-
kowej sprawia, iż świadoma decyzja 
o wyborze szkoły i zawodu nabiera 
szczególnego znaczenia. Oznacza to 
konieczność stworzenia takiego sys-
temu, który umożliwi dokonywanie 
właściwych wyborów edukacyjnych 
dotyczących przyszłego zawodu, a także 
rozwój własnych talentów, umiejętności, 
kwalifikacji i zainteresowań. Projekt 
pt. „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ 
GRANIC” ma na celu zwiększenie szans 
dopasowania się do oferty rynku pracy. 
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„ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” 
- popularyzacja kształcenia zawodowego i wymiana doświadczeń na polsko-niemieckim pograniczu
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Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii, 24-28.10.2016 (obróbka drewna).

Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii, 24-28.10.2016 (technika budowlana).

Konferencja inaugurująca projekt, 27.09.2016 Mittelherwigsdorf.


