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I Workshop nt. orientacji zawodowej - wymiana doświadczeń w ramach projektu  
„Orientacja zawodowa bez granic". 

 
8 listopada 2017r. odbył się I Workshop w Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft und Technik Bautzen (Centrum 
Szkolnictwa Zawodowego dla Ekonomii i Technologii ). 
 
Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko - niemieckiego pogranicza poprzez wspólne działania 
w zakresie orientacji zawodowej jest głównym założeniem projektu. Aktualna sytuacja gospodarki rynkowej sprawia, 
iż świadoma decyzja o wyborze szkoły i zawodu nabiera szczególnego znaczenia. Oznacza to konieczność stworzenia 
takiego systemu doradztwa zawodowego, który umożliwi uczniom nie tylko poznanie możliwości zawodów 
oferowanych przez szkoły i wymogów w stosunku do kandydatów, ale także rozwój własnych umiejętności i 
zainteresowań.  
 
Celem spotkania było omówienie obecnej sytuacji orientacji zawodowej po polskiej i niemieckiej stronie, wskazanie 
różnic, wymiana doświadczeń. Wskazano na problemy w polskim szkolnictwie zawodowym jak brak  odpowiedniego 
przygotowania praktycznego, wskazano również  na zbyt późne konfrontowanie uczniów ze światem zawodowym i 
praktycznymi zajęciami, podczas gdy w Niemczech działania te podejmuje się już w szkole podstawowej.  
 
W spotkaniu wzięli udział pracownicy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ABS Robur GmbH oraz goście z 
różnych instytucji edukacyjnych z Polski i Saksonii: przedstawiciele ÜAZ Bautzen, IHK Drezno, Firmenausbildungsring 
Oberland, nauczycielki ze szkół w Jeleniej Górze, Kowarach i Jeżowie Sudeckim i z regionu Görlitz.  
 
Uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowo wybudowaną część szkoły wyposażoną w laboratoria, sale warsztatowe, 
pracownie przedmiotowe. Dyrektor szkoły Pan Richter pokazał uczestnikom również boisko do hokeja na trawie, 
które znajduje się na dachu budynku.  
 
W ramach projektu „Orientacja zawodowa bez granic” planowane są jeszcze 2 spotkania robocze, podczas których 
zostaną wypracowane zalecenia dla orientacji zawodowej w Polsce i Saksonii.   
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1. Workshop zum Thema der Berufsorientierung - Erfahrungsaustausch im Rahmen des Projektes 
„Berufsorientierung ohne Grenzen". 

 
Am 8. November 2017r. fand im Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft und Technik Bautzen der 1. Workshop statt.  
 
Die Popularisierung der beruflichen Bildung unter den Jugendlichen aus dem polnisch - deutschen Grenzraum durch 
gemeinsame Maßnahmen im Bereich der beruflichen Orientierung ist die Hauptvoraussetzung des Projektes. Die 
aktuelle Situation der Marktwirtschaft verursacht, dass die bewusste Entscheidung über die Auswahl der Schule und 
des Berufes eine besondere Bedeutung gewinnt. Dies bedeutet die Notwendigkeit solch ein System der Berufsberatung 
aufzubauen, welches den Schülern nicht nur das Kennenlernen von Möglichkeiten der Berufe, die in den Schulen 
angeboten werden und Anforderungen an die Bewerber, sondern auch die Entwicklung von eigenen Fähigkeiten und 
Interessen ermöglicht.   
 
Das Ziel des Treffens war die Diskussion über die aktuelle Situation der Berufsorientierung auf polnischer und 
deutscher Seite, das Aufzeigen von Unterschieden und der Erfahrungsaustausch. Es wurden Probleme im polnischen 
beruflichen Schulwesen aufgezeigt, Mangel an entsprechende praktische Vorbereitung, es wurde auch zu späte 
Konfrontation der Schüler mit der Berufswelt und dem praktischen Unterricht betont, während in Deutschland solche 
Maßnahmen schon in der Grundschule getroffen werden.  
 
Am Treffen nahmen die Mitarbeiter der Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung (KARR S.A.), der ABS Robur 
GmbH sowie Gäste aus verschiedenen Bildungsinstitutionen aus Polen und Sachsen teil: Vertreter von ÜAZ Bautzen, 
IHK Dresden, Firmenausbildungsring Oberland, Lehrerinnen aus den Schulen in Jelenia Góra, Kowary und Jeżów 
Sudecki und aus der Region Görlitz.  
 
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit den neu gebauten Teil der Schule zu besichtigen, welcher mit Laboren, 
Werkstatträumen, Fachräumen ausgestattet ist. Der Schulleiter Herr Richter zeigte den Teilnehmern auch den 
Feldhockey-Spielplatz, welcher sich auf dem Dach des Gebäudes befindet.  
 
Im Rahmen des Projektes „Berufsorientierung ohne Grenzen” sind noch 2 Arbeitstreffen geplant zwecks  
Ausarbeitung von Empfehlungen für die Berufsorientierung in Polen und Sachsen.    
 

      


