
Izba Rzemiosła w Poczdamie 

Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz: 

Międzynarodowa kooperacja: 

Jörg Peschke / Starszy Cechu Rzemiosła Teltow-Fläming 

• praktyki dla uczniów 

• szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli  

/specjalistów 
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Korzyści dla uczniów szkół zawodowych / specjalistów: 
 

podniesienie kompetencji zawodowych (poznanie nowych materiałów, technik, 

procesów produkcyjnych, struktur organizacyjnych) 
 

lepsze możliwości rozwoju zawodowego (certyfikacja w ramach mobilności 

EUROPASS) 
 

wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych (motywacja, samodzielność, 

poczucie własnej wartości, elastyczność) 
 

poszerzenie kompetencji międzykulturowych i językowych 

Korzyści dla szkół zawodowych: 
 

skuteczniejsza promocja tego obszaru edukacji 
 

poprawa wizerunku szkoły zawodowej i nauczanych zawodów 
 

uczniowie z doświadczeniem zawodowym, zmotywowani do nauki                    

(kompetencje kluczowe)  
 

transgraniczna wymiana fachowców, kontakty 
 

wzmocnienie przestrzeni edukacji UE 
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Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz  

– podstawowe informacje: 
 

 

30 warsztatów: 
 

technika samochodowa 

maszyny rolnicze i budowlane 

metaloznawstwo 

spawanie 

elektronika/elektrotechnika 

technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacja 

tworzywa sztuczne 

stolarstwo 

kosmetyka 

malarstwo 

fryzjerstwo 

komunikacja biurowa 
 

Hotel 
 

Kawiarenka 
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Pobyty szkoleniowe dla uczniów 
 

 

 

 

 

Podstawowe informacje: 
 

czas trwania praktyk: 2 lub 3 tygodnie 

wielkość grupy: 12-16 osób + nauczyciel/tłumacz 

zakwaterowanie w hotelu szkoleniowym  

(pokoje dwuosobowe) 

pełne wyżywienie (kawiarnia)  
 

Praktyka: 
 

praktyczne zajęcia w warsztatach – wstępne  

uzgodnienie programu 
 

Koszty: 
 

uzależnione od dofinansowania w ramach  

programu ERASMUS+ lub innych programów,  

zgodnie z umową 
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Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli / specjalistów 
 

 

Szkolenie teoretyczne: 
 

system dualnego kształcenia zawodowego  

w Niemczech (system VET) 

egzaminy 

orientacja zawodowa dla uczniów 
 

Szkolenie praktyczne: 
 

zwiedzanie warsztatów Centrum wspierania  

Rzemiosła w Götz i przeprowadzenie  

międzyzakładowego instruktażu dla praktykantów 

zwiedzanie zakładów i szkół zawodowych: realizacja  

dualnego kształcenia zawodowego  

lub 

praktyczne kursy specjalistyczne w warsztatach 
 

Koszty: 
 

uzależnione od programu i czasu trwania szkolenia 
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Dziękuję za uwagę 

Kontakt: 

Jeanette Kuplin 

doradca 

Izba Rzemiosła w Poczdamie 

Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz 

e-mail: jeanette.kuplin@hwkpotsdam.de 

telefon: 0049 (0)33207 34 223 

www.hwk-potsdam.de 


