
     

 

 

2. seminarium 
Data spotkania: 10.- 11. stycznia 2013  

 
Miejsce spotkania:   DE-PL: Zespół Szkół Ekonomicznych 
  Ul. Libelta4, 66-300 Międzyrzecz 
Hotel:   Hotel Tequila, ul. Stoczniowców Gdańskich-1970 1  
  66-300 Międzyrzecz 
 

 10 styczeń 2013  

09:00-09:15 Powitanie, przedstawienie programu IÖB 

09:15-10:45 Podsumowanie pierwszej fazy online: prezentacja wyników 

pracy  

Prezentacje prac trzech grup: analiza regionalnego obszaru 

gospodarczego (EWO, ZSE und ZSO) 

Uważne słuchanie ze zwróceniem uwagi na porównanie 

Polska/Niemcy. Refleksja dotycząca własnej analizy 

regionalnego obszaru gospodarczego ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na orientację edukacyjno-zawodową: 

jakie aspekty w kraju sąsiadującym są istotne w kontekście 

transgranicznych kontaktów z praktyką/transgranicznej 

orientacji edukacyjno-zawodowej? Jaką wnoszą one 

wartość dodaną dla uczniów?  

uczestnicy 

10:45-11:00 Przerwa  

11:00-12:30  Wykład na temat „Unia Europejska i europejski rynek 

pracy“ 

 Regionalny obszar gospodarczy z perspektywy 

przedstawiciela gospodarki: Potencjały i szanse 

zawodowe w sąsiadujących regionach (Krzysztof 

Karwatowicz, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i 

Aglomeracji, Urząd Miasta Gorzów Wlkp.)   

IÖB  

+ Przeds. 

Gosp. 

12:30-13:15 Przerwa obiadowa  

13:15-14:15 Dyskusja na temat propozycji realizacji tematu „Analiza 

regionalnego obszaru gospodarczego“ na lekcjach ekonomii 

(możliwość zastosowania, ocena propozycji przebiegu i 

materiałów, propozycje optymalizacji itd.)   

wszyscy 

14:15-15:15 ZSE Międzyrzecz: Przedstawienie szkoły, firm symulacyjnej 

i uczniowskiej, praca w projektach szkolnych/firmach 

działających w szkole z perspektywy uczniów w kontekście 

orientacji edukacyjno-zawodowej 

ZSE 



     

 

 

15:15-15:30 Przerwa  

15:30-17:30 Możliwości realizacji kontaktów z praktyką na przykładzie 

metody praktycznego poznawania zakładu i wywiadu z 

ekspertem 

Praca w grupach: przygotowanie realizacji pierwszych 

kontaktów z praktyką z uczniami we własnym regionie 

IÖB + 

wszyscy 

19:00 Kolacja w hotelu Tequila  

  

11 styczeń 2013  

08:45-10:45 Wykład na temat ewaluacji kontaktów z praktyką. Jak zmierzyć 

efekty nauczania? [WOM / Leszek Weichert] + dyskusja online z 

grupą holendersko-niemiecką 

WO

M 

10:45-11:00 Przerwa  

11:00-13:15  Kontakty z praktyką: Wykorzystanie istniejących i 

budowanie nowych sieci kontaktów oraz nawiązywanie 

kontaktów z przedsiębiorcami 

 Wycieczka do zakładu 

wsz

yscy 

13:15-14:00 Przerwa obiadowa  

14:00-14:30 Omówienie wycieczki do zakładu i drugiej fazy online (zadania, 

produkty, oczekwiania, reliazcja przynajmniej dwóch kontaktów 

z praktyką) 

 

Najpóźniej o 

14:30 

Zakończenie drugiego seminarium  

 

Cele: Uczestnicy  

 Znają cechy charakterystyczne regionalnego obszaru 

gospodarczego istotne w kontekście orientacji edukacyjno-

zawodowej. 

 Porównują własny obszar gospodarczy z sąsiadującym za granicą 

w kontekście transgranicznych kontaktów z praktyką 

realizowanych z uczniami. 

 Porównują różne formy metodyczne kontaktów z praktyką i 

omawiają ich sposób realizacji 

 Znają założenia ewaluacji kontaktów z praktyką  

 Znają już istniejące kontakty z przedsiębiorstwami. 

Produkty:  Szkice metodycznej i organizacyjnej realizacji kontaktów z 



     

 

 

praktyką 

 


