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W dniach 10-14 grudnia 2018 roku w Darmstadt w Niemczech odbyło się piąte 

spotkanie partnerów projektu pt. "Motivating young Europeans" realizowanego w ramach 

Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+. 

Organizatorem spotkania było 3 partnerów z Niemiec: Heinrich-Emanuel-Merck-

Schule (HEMS), Izba Przemysłu i Handlu w Darmstadt (IHK) oraz firma Merck KGaA. W 

spotkaniu wzięło udział 5 osób reprezentujących szkołę zawodową z Brescii we Włoszech i 

5 osób ze szkoły w Liepaja na Łotwie. Naszą szkołę reprezentowały 3 nauczycielki języka 

angielskiego: pani Agnieszka Stańczyk-Jabłońska - koordynator projektu, pani Małgorzata 

Szczepańska, pani Aleksandra Jaskuła oraz 2 nauczyciele przedmiotów zawodowych: pan 

Tomasz Kiciński -wicedyrektor szkoły oraz pan Jarosław Żółtowski.  

Spotkanie nauczycieli było połączone ze stażem uczniów, w którym wzięło udział 4 

uczniów z klasy 4ti. Przez 5 dni uczestniczyli w stażu w firmie informatycznej mg.softtech 

Gmbh oraz na Politechnice. 

Celem spotkania było omówienie i przetestowanie „Przewodnika dla firm” oraz 

uczestnictwo nauczycieli w 2-dniowym szkoleniu międzykulturowym.  

Pierwszego dnia rano odbyły się krótkie warsztaty, podczas których omawiany był 

„Przewodnik po firmie” oraz przygotowywane zostały pytania do firmy zajmującej się 

organizowaniem stażu dla uczniów. Później odbyło się spotkanie z zastępcą burmistrza 

miasta Darmstadt. Po południu był spacer po Darmstadt z przewodnikiem panem Berndem 

Schaferem - emerytowanym pracownikiem urzędu Miasta Darmstadt, który opowiadał całą 

historię miasta i regionu. Niestety spacer po mieście został przerwany przez ulewny deszcz.  

W czasie spotkania uczestnicy zwiedzili Politechnikę, gdzie poznali różne działy oraz 

sposób organizacji staży, gdyż Politechnika stanowi firmę organizującą staże dla uczniów 

szkół zawodowych. Po zakończeniu wizyty omówiono system dualny szkolnictwa 

zawodowego w Niemczech oraz pytania z „Przewodnika dla firm”. 

Dwa dni spotkania spędzone były na szkoleniu międzykulturowym, podczas którego 

miała miejsce gra symulacyjna pokazująca nasze zachowania podczas spotkania z nowymi 

ludźmi. Nauczyciele pracowali w grupach, omawiali zjawiska i pojęcia związane z kulturą, 

takie jak tolerancja, wielokulturowość, komunikacja. 

W ramach poznawania kultury i tradycji kraju partnerskiego uczestnicy mieli 

zorganizowany posiłek w budce na rynku, by poczuć tradycje bożonarodzeniowe Niemiec 

oraz wieczór w zamku Auerbach, podczas którego oglądano pokaz pasowania na rycerza. 

Koordynatorzy projektu z każdej instytucji partnerskiej dokonali analizy budżetu 

oraz omówili następne spotkanie w Płocku w kwietniu 2019 roku.  

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania wypełnili online ankietę oceniającą 

organizację spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie dla nauczycieli było perfekcyjnie 

zorganizowane. Natomiast organizacja staży dla uczniów nie była tak doskonała, bo dwóch 

polskich uczniów musiało płacić za swoje posiłki. 


