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W dniach 13-16 listopada 2017 roku w Darmstadt w Niemczech odbyło się 

pierwsze spotkanie partnerów projektu pt. "Motivating young Europeans" 

realizowanego w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+. 

Koordynatorem projektu jest szkoła zawodowa Heinrich-Emanuel-Merck-

Schule (HEMS) w Darmstadt w Niemczech. Organizatorem spotkania było 3 

partnerów z Niemiec: HEMS, Izba Przemysłu i Handlu w Darmstadt (IHK) oraz 

firma Merck KGaA. W spotkaniu wzięły udział 4 osoby reprezentujące szkołę 

zawodową z Brescii we Włoszech i koordynator projektu ze szkoły w Liepaja na 

Łotwie. Naszą szkołę reprezentowały 3 nauczycielki: pani Agnieszka Stańczyk-

Jabłońska - koordynator projektu, pani Agata Gazda - nauczycielka języka 

angielskiego, pani Marta Marek-Głowacka - nauczycielka języka niemieckiego. 

Celem pierwszego spotkania było poznanie się partnerów i opracowanie 

działań niezbędnych w realizacji celów głównych projektu, które są: 

1) stworzenie międzynarodowej sieci firm organizujących staże zagraniczne dla 

uczniów, 

2) poprzez wspólne projekty szkoleniowe wymiana funkcjonalnych form 

nauczania i sprawdzonych pomysłów kształcenia przez Internet, 

3)  opracowanie, przetestowanie i ocenienie przewodnika dla firm dotyczącego 

przygotowywania, realizowania i przekazywania informacji zwrotnych 

odnośnie tworzenia miejsc praktyk, 

4) opracowanie, przetestowanie i ocenienie szkolenia motywacyjnego i  

międzykulturowego dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne. 

Organizatorzy spotkania przedstawili w jaki sposób międzynarodowe spotkanie 

partnerów w Darmstadt przyczynia się do realizacji wszystkich celów: 

Ad 1) - wspólna praca partnerów nad zadaniami w projekcie, 

Ad 2) - prezencja multimedialna o nowoczesnych metodach nauczania oraz 

narzędziach i stronach internetowych wykorzystywanych do kształcenia 

zawodowego w HEMS, 

Ad 3) - wizyta w firmie Merck KGaA, 

Ad 4) - warsztaty na temat motywacji interkulturowej.  

W czasie spotkania partnerzy omawiali sposoby zarządzania, harmonogram 

działań, liczbę uczestników na każde międzynarodowe spotkanie partnerów oraz na 

krótki staż uczniowski. Ustalono dodatkowy staż dla uczniów (C4), który odbędzie 

się we wrześniu we Włoszech. Zaplanowano zadania na  najbliższe spotkanie w 

Lepaja w dniach 13-16.03.2018 roku.  



   
 

Koordynatorzy projektu z każdej instytucji partnerskiej dokonali analizy 

budżetu. Po analizie kwot w poszczególnych kategoriach budżetowych ustalono, że 

każdy organizator międzynarodowego spotkania jest odpowiedzialny za znalezienie 

zakwaterowania dla uczestników, zorganizowanie transportu miejskiego oraz płaci za 

wyżywienie wszystkich uczestników.  Omówiono obowiązki koordynatora z Niemiec 

i każdego z partnerów. Do zadań naszej szkoły należy dbałość o jakość zarządzania 

projektem oraz ewaluacja.  

W czasie spotkania uczestnicy zwiedzili szkołę partnerską HEMS oraz firmę 

Merck KGaA, która produkuje farmaceutyki, kosmetyki, produkty chemiczne oraz 

specjalistyczne produkty dla elektroniki, poligrafii, przemysłu lakierniczego i 

spożywczego. Firma zajmuje się organizacją praktyk uczniowskich dla 

mechatroników i elektryków oraz młodzieży uczącej się w zawodach związanych z 

gastronomią. Uczestnicy spotkania mieli także zajęcia warsztatowe u trzeciego 

partnera z Niemiec w Izbie Przemysłu i Handlu w Darmstadt (IHK), gdzie poznali 

system szkolnictwa zawodowego w Niemczech oraz sposób organizacji staży. Po 

zakończeniu warsztatów w obecności pana Burmistrza Darmstadt podpisany został 

list intencyjny wszystkich partnerów projektu. 

W ramach poznawania kultury i tradycji kraju partnerskiego uczestnicy wzięli 

udział w koncercie organowym w kościele św. Jana, po którym mieli możliwość 

zagraniach na organach kościelnych. 

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania wypełnili online ankietę oceniającą 

organizację spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie było perfekcyjnie 

zorganizowane. 


