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Partner 

Wather-Lemkuhl-Schule w Neuműnster jest regionalnym centrum kształcenia w 

dziedzinie rzemiosła i techniki. W szkole pracuje 125 nauczycieli, natomiast do szkoły 

uczęszcza około 3000 uczniów. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną (siedem szkół 

zawodowych), w której aż 2500 uczniów kształci się w 38 różnych typach zawodów. 

Szkoła intensywnie podnosi swoje kwalifikacje, aby umożliwić uczącym się jak najlepsze 

warunki nauki. 

 

Instytucja ta zakłada, że tak ambitne cele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu się w 

rozwój szkoły nie tylko na rynku krajowym, ale przede wszystkim europejskim m.in. 

poprzez partnerstwo w takich jak ten projektach. 



 

Historia staży zagranicznych 
 

Nasza szkoła współpracuje od 2012 roku z niemieckim partnerem, jakim jest szkoła Walther-Lemkuhl-Schule 
w Neuműnster, wysyłając sobie wzajemnie młodzież uczącą się na praktyki zagraniczne.  
 
Projekt „Staże elektroników” 2013-1-PL1-LEO01-37105 był realizowany przez Zespół Szkół Nr 9 w Koszalinie 
i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-
2015. W ramach tego przedsięwzięcia na staż wyjechało łącznie 12 osób tzn. w  maju 2014 roku sześcioro i 
w lutym 2015 kolejnych sześcioro uczniów, kształcących się w zawodach technik elektronik i technik 
elektryk. Uczniowie odbywali trzytygodniową praktykę w niemieckich przedsiębiorstwach na terenie miasta 
Neuműnster i w jego okolicy. 
Głównymi celami praktyk było zwiększenie wśród młodzieży kompetencji językowych i kulturowych, nauka  
tolerancji i akceptacji międzykulturowej, pogłębienie wiary w siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości.  

 
Projekt „Otwarci na rynek pracy” 2015-1-PL01-KA102-015597 był realizowany przez ZS Nr 9 w Koszalinie i 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. Na staże zagraniczne do niemieckiego partnera w marcu 2016r. wyjechało pięcioro 

uczniów, kształcących się w zawodach technik elektronik i technik elektryk. 

 



 

Cel główny projektu: 

 

 

 

  zdobycie przez stażystów nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji kluczowych, 

potrzebnych na rynku pracy w kraju i za granicą oraz doświadczenia zawodowego  w 

celu szybkiego znalezienia pracy po ukończeniu szkoły 

 

 

 



 

Cele szczegółowe: 

 rozwinięcie długoterminowego partnerstwa pomiędzy szkołami, 

 umożliwienie odbycia jak największej liczbie uczniów zagranicznego  stażu w 

przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, 

 zwiększenie atrakcyjności na lokalnym, krajowym i światowym rynku pracy, 

 poprawienie kompetencji językowych, 

 popularyzację technologii IT oraz pomocy audiowizualnych w realizacji projektu, 

 popularyzowanie nowoczesnych form współpracy pomiędzy szkołami- uczniami- 

zakładami pracy, 

 podniesienie jakości pracy szkoły, 

 ochrona młodzieży przed wykluczeniem społecznym, 

 zapoznanie młodzieży z organizacją wyjazdu, 

 ukierunkowanie uczestników projektu na kulturę i tradycję oraz obyczaje kraju 

docelowego, 

 kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, 



 

 wyrabianie umiejętności opanowywania stresu i radzenia sobie w sytuacjach 

nowych i trudnych, 

 ukazanie młodzieży różnych aspektów życia społecznego i zawodowego, wdrażanie 

do preferowania zachowań asertywnych,   

 wyrabianie umiejętności językowych w sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis grupy uczestników: 
 

 
 

Pełnoletni uczniowie,  kształcący się w zawodzie technik elektronik i elektryk z klas 

trzecich i czwartych. Uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, interesujący się  

nowinkami technologicznymi, twórczy, kreatywni, posiadający umiejętności 

wykorzystania samodzielnie zdobytej wiedzy, wykraczającej poza program nauczania  na 

nowo poznawanych płaszczyznach oraz posługujący się językiem niemieckim na 

poziomie komunikatywnym. 

 

 

 



 

Realizacja projektu: 
 

 daje możliwość zapoznanie się z nowinkami technicznymi, 

 pozwoli uczestniczącej w nim młodzieży na wyrównanie szans na rynku pracy     

poprzez zdobycie doświadczenia i równorzędnych   

kwalifikacji i umiejętności zawodowych jakimi dysponują ich rówieśnicy zagranicą, 

 umożliwi rozwinięcie umiejętności personalnych w nawiązywaniu kontaktów, 

prezentowaniu zdobytej wiedzy, mobilności na rynku 

pracy,  

 daje doświadczenie i obycie w stosunkach międzynarodowych, 

 rozwinie kreatywność uczniów, 

 pozwoli na rozwój kluczowych kompetencji językowych,  

 pozwoli na szeroko pojęty rozwój osobisty w sferze kulturowej i zlikwiduje 

stereotypowe myślenie, 

 nauczy młodzież tolerancji i akceptacji międzykulturowej, 

 doda wiary w siebie i poczucia własnej wartości. 



 

Przygotowanie językowe                              

i kulturowe 
 

Uczestnicy wymiany w trakcie roku szkolnego będą objęci dodatkowymi zajęciami z 

języka niemieckiego, które podwyższą ich kompetencje językowe, będą kładły nacisk na 

komunikację interpersonalną oraz zapoznają ich ze o słownictwem branży 

elektronicznej. 

 

 

W zakresie przygotowania kulturowego każdy uczeń zostanie zapoznany z tradycjami, 

obyczajami oraz rysem historycznym Niemiec poprzez m.in. literaturę, film, wycieczki 

kulturowe, lekcje kulturoznawcze oraz kontakty z autochtonami. 



 

Zasady rekrutacji 
 

Kryteria naboru opierają się o system punktowy i spełnienie warunków formalnych: 

-można uzyskać maksymalnie 20 pkt 

a) list motywacyjny max 5 pkt 

b) średnia ocen z przedmiotów zawodowych max 3 pkt 

c) ocena z zachowania max 3 pkt 

d) opinia nauczycieli zawodowców max 4 pkt 

e) rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim max 5 pkt. 

-trzeba spełnić warunki formalne jakimi są pełnoletność na tydzień przed wyjazdem 

oraz terminowość oddawania dokumentów. 

 

 



 

 

Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach branżowych w Neuműnster w ramach 
międzynarodowej współpracy. Trzytygodniowa praktyka zawodowa będzie integralną 
częścią szkolenia zawodowego uczniów i będzie mieć na celu zdobycie praktycznego 
doświadczenia zawodowego za granicą, trening w zakresie stosowania języka 
niemieckiego oraz uzyskanie certyfikatu Europass – Mobilność. 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 45 549,64 zł   

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023673 

Okres realizacji projektu: 31.12.2016r. – 30.12.2017r. 

 

Wszystkie koszty, związane z przygotowaniem językowym i kulturowym, wyjazdem i 
pobytem uczestnika na stażu zagranicznym, finansowane są w ramach projektu. 

 



 

Więcej informacji                                          

na stronach internetowych: 

 
http://zs9elektronik.pl 

http://erasmusplus.org.pl 

http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2016 

http://www.power.gov.pl/ 

http://wls.neumuenster.de/wls/start/index.php 

http://europass.org.pl 

http://wls.neumuenster.de/wls/start/index.php
http://europass.org.pl/

