WSPARCIE DLA SZKÓL I UCZNIÓW

DOTACJA

PNWM zapewnia korzystne warunki dofinansowania przynajmniej dwóch spotkań młodzieży organizowanych w Polsce i w Niemczech oraz – w razie potrzeby – pomaga znaleźć partnerów w obu krajach.
Dzięki współpracy z doświadczonymi placówkami
kształceniowymi szkoły mają mniej pracy przy składaniu wniosku i przygotowaniu wymiany uczniów.
Pozaszkolni partnerzy projektu – uwzględniając
zainteresowania i potrzeby młodzieży i szkoły –
przygotują merytoryczny program i przeprowadzą
w oparciu o niego spotkanie, oraz zapewnią uczniom
zakwaterowanie w placówce kształceniowej. Następnie PNWM pomoże zainteresowanym uczniom
w znalezieniu odpowiedniego miejsca na praktyki
zawodowe w Niemczech. PNWM dofinansuje pobyt
za granicą związany z praktyką zawodową i pomoże
także w kwestiach organizacyjnych.

Od 2021 program otrzymuje dofinansowanie Brandenburskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu.

KONTAKT
Aneta Koppernock, tel.: +49 178 833 63 24
e-mail: aneta.koppernock@dpjw.org
Izabela Stapf, tel.: +49 331 284 76 46
e-mail: izabela.stapf@dpjw.org

Teraz zawodowo!

Na portalu www.perspektywyzawodowe.pnwm.org
PNWM zamieściła wiele informacji na temat systemów kształcenia i zawodów w obu krajach. Dostępne
tam słowniczki pomagają w nauce słownictwa specjalistycznego, a nowe partnerstwa mogą szukać inspiracji w bazie polsko-niemieckich projektów o charakterze zawodowym.
Kto sam chce poszukać praktyk w Niemczech, może
skorzystać z giełdy praktyk, gdzie jest wiele interesujących ofert.
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www.razem-w-wymianie.pl

RAZEM OSIAGNIEMY WIECEJ

TERAZ ZAWODOWO!

CELE

Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
(PNWM) „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” skierowany jest do szkół, które niezależnie od
swoich codziennych zadań gotowe są razem z uczniami zaangażować się w projekt polsko-niemiecki. Zajęcia w czasie międzynarodowego spotkania młodzieży
mogą uzupełniać ofertę szkolną w zakresie doradztwa zawodowego, która jest szczególnie ważna w klasach 7-8 szkoły podstawowej i początkowych klasach
ponadpodstawowych.
Szkoły otrzymają wsparcie organizacyjne ze strony
placówek kształceniowych, a także korzystne warunki dofinansowania przez PNWM. Dzięki intensywnej
współpracy szkół i organizacji partnerskich w ramach
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży młodzi ludzie mają możliwość zdobycia swoich pierwszych doświadczeń zawodowych i zapoznania się z wyzwaniami rynku pracy.

Od roku 2018 idziemy krok dalej. Skupiając się na tematyce orientacji zawodowej, włączamy w polsko-niemiecką wymianę młodzieży – oprócz szkół i placówek kształceniowych – także instytucje i organizacje
zajmujące się kształceniem zawodowym i pracą na
rzecz młodzieży.

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży w pierwszej
oraz praktyki w drugiej fazie projektu uzupełniają
w praktyczny sposób proces indywidualnej i szkolnej
orientacji zawodowej wśród młodych ludzi biorących
udział w wymianie. Dzięki nim uczniowie będą mieli
możliwość zdobycia ważnych doświadczeń:

PRZEBIEG PROJEKTU
I etap
Najpierw odbywają się spotkania młodzieży uwzględniające elementy orientacji zawodowej, organizowane przez polskie i niemieckie szkoły we współpracy
z przynajmniej jedną placówką kształceniową oraz
ewentualnym innym partnerem (branżowym, realizującym przygotowanie do zawodu). W trakcie tych spotkań młodzi ludzie odwiedzą wybrane zakłady pracy,
wezmą udział w projektach i warsztatach tematycznych.

WYMIANA DLA WSZYSTKICH
II etap
Program „Razem osiągniemy więcej” umożliwił wielu
uczniom udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że
młodzi ludzie wynoszą szczególne korzyści wynikające
z doświadczenia zmiany perspektywy, jaką umożliwiają
ośrodki edukacji pozaformalnej.

Młodzi ludzie z Polski i Niemiec, którzy wzięli udział
we wcześniejszej wymianie, mogą odbyć praktyki zawodowe w kraju sąsiada. Będą one służyć orientacji
zawodowej, sprawdzeniu, czy wymarzony zawód jest
tym właściwym. Możliwe jest także odbycie praktyk
w ramach realizowanej już ścieżki kształcenia.

praktycznego zgłębienia tematyki
związanej z rynkiem pracy,
odkrycia i rozwinięcia kompetencji
społecznych i zawodowych,
poznania perspektyw zawodowych,
planowanie przyszłości zawodowej
i zwiększenie świadomości wyboru zawodu,
doświadczenia partycypacji,
współpracy w międzynarodowym zespole,
samodzielnej organizacji życia codziennego
w nowym, nieznanym otoczeniu,
nawiązania kontaktów zawodowych.

