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WSPARCIE DLA SZKÓ¸ I UCZNIÓW 

PNWM zapewnia korzystne warunki dofinasowania 
przynajmniej dwóch spotkań młodzieży organizo-
wanych w Polsce i w Niemczech oraz – w razie po-
trzeby – oferuje wsparcie przy znalezieniu partnerów 
w obu krajach. Szkoły, dzięki współpracy z placówka-
mi kształceniowymi, otrzymają pomoc organizacyjną 
przy przygotowaniu wymiany uczniów. Pozaszkolni 
partnerzy projektu dostosują program spotkania do 
zainteresowań i potrzeb młodzieży, przygotują je od 
strony merytorycznej oraz udostępnią uczniom za-
kwaterowanie w placówce kształceniowej. 
Uczniowie zainteresowani odbyciem praktyki w kraju 
sąsiada otrzymają pomoc w znalezieniu odpowiednie-
go miejsca stażu. Pobyt ucznia związany z odbywa-
niem praktyk dofinansowany zostanie przez PNWM, 
która pomoże także we wszelkich kwestiach organi-
zacyjnych dotyczących praktyk.

SIEå WSPÓ¸PRACY 
W REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Długoterminowym celem bieżącej edycji programu „Ra-
zem osiągniemy więcej” jest zbudowanie sieci przed-
siębiorstw i instytucji w polsko-niemieckim obszarze 
przygranicznym, które również po jej zakończeniu będą 
oferowały sprawdzone miejsca praktyk zawodowych. 
Dotyczy to zwłaszcza województw: zachodniopomor-
skiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego 
oraz krajów związkowych: Meklemburgia Pomorze 
Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia.

PATRONAT HONOROWY

Program „Razem osiągniemy więcej” objęty jest 
wspólnym patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, 
Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani 
Elke Büdenbender, Małżonki Prezydenta Republiki 
Federalnej Niemiec.

WSPARCIE

W latach 2018-2021 program otrzymuje dofinasowa-
nie Fundacji Nowe Landy (Stiftung Neue Länder).

ORGANIZATOR

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 www.razem-w-wymianie.pl

Teraz zawodowo!



RAZEM OSIÑGNIEMY WI¢CEJ. 
TERAZ ZAWODOWO!

Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM) „Razem osiągniemy więcej” wchodzi w kolej-
ną fazę. W edycji programu na lata 2018-2021 młodzi 
ludzie – dzięki intensywnej współpracy szkół, placó-
wek kształceniowych oraz innych partnerów w ramach 
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – mają możli-
wość zdobycia swoich pierwszych doświadczeń zawo-
dowych i zapoznania się z wyzwaniami rynku pracy.

Bieżąca edycja programu skierowana jest do szkół np. 
branżowych oraz techników, które równolegle do swo-
ich codziennych zadań gotowe są razem z uczniami 
zaangażować się w polsko-niemiecki projekt. Uczestni-
czące szkoły mogą liczyć na wsparcie organizacyjne ze 
strony partnerskich placówek edukacyjnych, a także ko-
rzystne warunki dofinasowania przez PNWM. 

WYMIANA DLA WSZYSTKICH

W latach 2014-2016 program „Razem osiągniemy 
więcej” umożliwił wielu uczniom szkół ponadpod-
stawowych (z wyłączeniem liceów) udział w polsko-
-niemieckich spotkaniach młodzieży. Aktualną jego 
edycję adresujemy do podobnej grupy młodzieży. Nie-
jednokrotnie mogliśmy się przekonać, że to właśnie ci 
młodzi ludzie wynoszą szczególne korzyści wynikające 
z doświadczenia zmiany perspektywy, jaką umożliwiają 
ośrodki edukacji pozaformalnej.

TERAZ ZAWODOWO!

W latach 2018-2021 idziemy krok dalej. Skupiając się 
na tematyce orientacji zawodowej włączamy w pol-
sko-niemiecką wymianę młodzieży – oprócz szkół 
i placówek kształceniowych – także instytucje i orga-
nizacje zajmujące się kształceniem zawodowym i pra-
cą na rzecz młodzieży.

PRZEBIEG PROJEKTU

I etap
W latach 2018-2021 odbędzie się 40 spotkań mło-
dzieży organizowanych przez polskie i niemieckie 
szkoły we współpracy z przynajmniej jedną placówką 
kształceniową oraz ewentualnym innym partnerem. 
W trakcie tych spotkań młodzi ludzie odwiedzą wy-
brane zakłady pracy, wezmą udział w dniach projek-
towych i warsztatach tematycznych.

II etap
W latach 2019-2021 co najmniej 40 chętnych spośród 
młodych ludzi z Polski i Niemiec, którzy wzięli udział 
we wcześniejszej wymianie, odbędzie miesięczne 
indywidulane 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.

CELE

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży w pierwszej 
oraz praktyki w drugiej fazie projektu pomogą wes-
przeć proces indywidualnej i szkolnej orientacji za-
wodowej wśród młodych ludzi biorących udział w wy-
mianie. Dzięki nim uczniowie będą mieli możliwość:

 praktycznego zgłębienia tematyki związanej 
z rynkiem pracy,

 rozwinięcia kompetencji społecznych i zawodowych,
 doświadczenia partycypacji,
 lepszego zaplanowania i zwiększenia świadomo-
ści wyboru przyszłego zawodu,

 współpracy w międzynarodowym zespole,
 samodzielnej organizacji życia codziennego 
w nowym nieznanym otoczeniu,

 nawiązania kontaktów zawodowych.


