Kooperacje

na rzecz

przyszłości

ZałoŜyciele i Partnerzy Zrzeszenia

Jesteśmy operatywnym partnerem Grupy roboczej:

Przykłady działalności:
Turnee Orientacji Zawodowej
Oferta informacyjno-szkoleniowa dla nauczycieli, doradców zawodowych
i innych multiplikatorów
Od roku 2006 zrealizowano 44 Tournee z ok. 3.000 uczestniczących we wszystkich
regionach Brandenburgi
Aktualne tematy.:
„Za kulisami przedsiębiorstw w Uckermak“
(Region Uckermark, maj – październik 2012)
„Kształcenie zawodowe i szanse na ryku pracy w branŜy medycznej“
(Region Potsdam, Potsdam-Mittelmark, rok szkolny 2012/13)
„Kształcenie zawodowe i szanse na ryku pracy in Oberhavel“
(Landkreis Oberhavel, rok szkolny 2012/13)
Następne tematy w przygotowaniu

Turnee Wyboru Kierunków Studiów (StudiStudi-BOT)
Oferta dla nauczycieli, doradców oraz zainteresowanych uczniów i uczennic informująca o
kształceniu zawodowym oraz szkolnictwie wyŜszym np.:
„Szkolnictwo wyŜsze w Brandenburgi Wschodniej i w Berlinie“
(Region Ostbrandenburg, rok szkolny 2012/13)

Turnee Orientacji Zawodowej

junior

Turnee dla uczniów i uczennic
„Kształcenie Zawodowe w Teltow-Fläming I“ (Landkreis Teltow-Fläming, rok szkolny
2012/13)
„Kształcenie Zawodowe w Neuruppin i Fehrbellin“,
(Landkreis Ostprinitz-Ruppin, rok szkolny 2012/13)

Rodzice w roli doradcy zawodowego
Cykl spotkań informacyjnych dla rodziców pragnących kompetentnie
popierać swoje dziedzi w procesie wyboru zawodu
(2010, 2011 und 2012, następne spotkania są zaplanowane)

Udział w Inicjatywie - MINT Berlin-Brandenburg:
InŜynierska Akademia dla Uczniów i Uczennic:
Wspólny projekt szkół wyŜszych oraz przedsiąbiorstw dla gymnazjum.
Aktualne tematy:
„Telematik: Zbudowanie i zaprogramowanie robota“ Region Teltow-Fläming
„Energia odnawialna oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę na terenie ochrony klimatu
w Elbe-Elster“

Szkolenie nauczycieli oraz porady w zakresie
Realizacji gry symulującej działalność gospodarczą z pomocą kumputerową oraz udział w ogólnoniemieckim
konkursie szkół
Gra symultaniczna na poziomie Advanced przede wszyskim dla uczennic i uczniów ze szkół
średnich (liceum/gymnasium). Uczniowie i uczennice tworzą grupę kierowniczą, która
zakłada wypoŜyczalnie desek surfingowy oraz rowerów wodnych.
Gra ta umoŜliwia nauczenie i wypróbowanie podstawowych zasad prowadzenia biznesu oraz
poznanie działaniości branŜy turystycznej w danym regionie.
Od 2009 zostały juŜ przeprowadzone liczne próbne przedsięwzięcia
od roku szkolnego 2012/13:
Partner tego ogólnoniemieckego Projektu jest
a sponsorowana jest ta akcja na terenie Niemiec przez

Współpraca Projektcie MINT Berlin i Brandenburg
n.p.: Mobilna Infomacja o przemyśle metalurgicznym i elekrycznym

Działalność w ramach operatywnego partnerstwa
z Grupą roboczą Projektu SZKOŁA-GOSPODARKA
Berlin i Brandenburgia:
Wsperanie i koordynacja pracy Regionalnych Grup Roboczych
SZKOŁA-GOSPODARKA w Brandenburgii

Aktualnie działa w tym zkresie 16 Grup
Współdziałanie w projekcie Sieć SZKOŁA-GOSPODARKA
NIEMCY Wschodnie 2011/12, kontynuacja w latach 2011-2013
Punktem cięŜkości:
Start i Szanse: Wspieranie MłodzieŜ z deficytami
Przykład: Mentoring dla uczniów szkoły specjalnej, Kleeblatt-Szkoła w Seelow
Współpraca z Grupą Roboczą SCHULEWIRTSCHAFT Märkisch Oderland oraz Izbą
Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą - Region Brandenburgia Wschodnią,
Tranfer doświadczeń, wspieranie działań, wymiana doświadczeń z partnerami m.in.
W Mecklenburg-Vorpommern
MINT-Konkurs „Energie odnawialne“ (rok szkolny 2012/13)

Program w celu podnoszenia jakości orientacji zawodowej
Odznaczenia szkół ogólnokształcących wyróŜniających się
bardzo dobrym koncepten orientacji zawodowej
przyznawany jest wspólnie z członkami i partnerami Zrzeszenia
Netzwerk Zukunft. Następny termin konkursu: rok szkolny 2012/13
Uhoronowanie Instytucji i zakładów pracy, prowadzących bardzo dobrą
współpracę ze szkołami w zakresie orientacji zawodowej
Program wspólny Izby Handlowo-Przemysłowej Brandenburgi Wschodniej, Izby
Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą oraz Zrzeszeniem Netzwerk Zukunft
Warsztaty:
Na temat porozumienia i działania w zakresie orientacji zawodowej młodzieŜy szkolnej.
Czym ma się orięntacja zawodowa charakteryzować? Jakie zadania z zakresu orientacji
zawodowej w Brandenburgii mogą być zainicjowane i przez kogo mogłyby być
realizowane?

Dokumentacja Wyboru Zawodu (DWZ) – Logistyka,
Porady, Szkolenia
-

2012: udostępnienie ok. 19.000 DWZ szkołom w Brandenburgii
Szkolenie na temat pracy z DWZ w szkołach lub eLearning
DWZ w Gymnasiach
Wspópraca w Ogólnoniemieckiej Grupie Roboczej „DWZ“
Transfer i wymiania doświadczeń z innymi Landami

Wspieramy Kampanie, Targi i inne działania związane z orientacją
zawodową n.p.
Targi Kształcenia Zawodowego,
Projekt „Komm auf Tour“,
„Dzień przyszłości“ w Brandenburgii
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Inwestycja na rzecz przyszłości

Działalność Zrezszenia Netzwerk Zukunft jest
wspierana przez Europejski Fundusz Strukturalny
oraz członków załorzycielkich.

Poszczególne projekty i przedsięwzięcia są takŜe wspierane przez Instytucje kooperujące z naszym
Zrzeszeniem. Dokładne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.netzwerkzukunft.de

Dziękujemy Członkom oraz Partnerom naszego Zrzeszenia za owocną współpracę i pomoc!

