Zielona Góra, 10 listopada 2009 r.
Informacja prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Bbw Bildungszentrum z Frankfurtu nad Odrą podpisał dziś w siedzibie Wspólnego
Sekretariatu Technicznego umowę na realizacje polsko-niemieckiego projektu
TRANSTRONIK w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
Pan Fritz Georgi, prezes bbw Bildungszentrum z Frankfurtu nad Odrą, podpisał dziś
w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze umowę o dofinansowanie dla
projektu „TRANSTRONIK”. Projekt „TRANSTRONIK” opracowany wspólnie z polskim partnerem Zespołem Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze ma na celu stworzenie szans na
podjęcie pracy przez polskich i niemieckich uczniów po zakończeniu nauki zawodu. Dzięki
udziałowi w projekcie młodzież polska i niemiecka w przeciągu 3 lat trwania projektu będzie
przygotowywana do podjęcia pracy w regionie przygranicznym zarówno w zakresie wiedzy
fachowej, jak i kompetencji socjokulturalnych. W ramach nauki zawodu mechatronika przewidziana
jest wspólna praca młodzieży z Niemiec z młodzieżą z Polski w trakcie realizacji następujących
działań:
- Transgraniczna wymiana młodzieży i udział w zajęciach nauki zawodu u partnera. W tym
celu wspólnie wybrane zostaną konkretne punkty z polskiego, jak i niemieckiego planu
nauki zawodu mechatronika w celu opracowania wspólnych modułów nauczania.
- Współpraca nauczycieli i wykładowców w ramach praktyk zawodowych młodzieży
oraz przy opracowaniu modułów tematycznych praktyk. Wszystkie zadania związane
z projektem będą obejmować część teoretyczną i praktyczną i będą mogły być
wykorzystywane również po zakończeniu projektu przez obu partnerów. Głównym celem
jest wyrównanie względnie dopasowanie planów nauczania zawodu mechatronika po obu
stronach granicy.
- Rozwój kompetencji językowych uczniów poprzez naukę języka partnera, tzn. Polscy
uczniowie otrzymają lekcje j. niemieckiego a niemieccy – języka polskiego. Nauka języka
obejmować będzie 4 godziny lekcyjne w tygodniu.
- Szczególny nacisk kładziony
będzie
na
rozwój
kompetencji
społecznych
i międzykulturowych uczestników. W tym celu zaplanowano spotkania międzykulturowe,
takie jak: wspólne wyjście do teatru i na koncerty, a także rundy dyskusyjne.
Projekt ten jest projektem pilotażowym w zakresie transgranicznego kształcenia zawodowego,
ponieważ po raz pierwszy realizacja wspólnego programu nauki zawodu będzie opracowana
i wypróbowana przez partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wysokości około 650 tys. Euro. Projekt „TRANSTRONIK” nawiązuje do kontaktów nawiązanych w
trakcie poprzedniego okresu finansowania INTERREG III A i wspiera tym samym wspólny wzrost
regionu.

