
WSPÓŁPRACA  
ZAGRANICZNA 

MIASTA KOSZALINA Z MIASTEM BREMEN 
W RAMACH GRUPY ROBOCZEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ KOMISJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYRZĄDOWEJ DS. 

SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO  



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 w Koszalinie 

realizuje projekt dofinansowany 

z Funduszy Europejskich pt. Polsko – 

Niemieckie Konsorcjum Praktyk 

Zawodowych  
 

Celem projektu jest: wzrost umiejętności i kompetencji 

zawodowych wśród uczniów i  uczennic oraz zdobycie 

wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole 

międzynarodowym 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 11116  EUR  



Partnerzy 
 
 
 

Zespół Szkół Nr 9 
im. Romualda Traugutta 
ul. Jedności 9      
74-401 Koszalin 
Polska 

Europaschule Schulzentrum Sek II 
Utbremen  
Meta-Sattler-Straße 33 
28217 Bremen 
Niemcy 



ZS Nr 9 podjęło współpracę w ramach Grupy Roboczej Polsko-Niemieckiej Komisji 
Współpracy Międzyrządowej ds. Szkolnictwa Zawodowego, pozyskując nowego 
partnera niemieckiego. Przyjazd niemieckiej młodzieży z Bremen na praktyki 
zagraniczne do Koszalina był możliwy dzięki w/w współpracy. Celem tego 
przedsięwzięcia jest wzajemne umożliwienie odbycia stażu uczniom szkół średnich 
zawodowych,  kształcącym się w branży IT.  



W terminie od 19.09.2016 do 7.10.2016r. czworo niemieckich uczniów, 
kształcących się w zawodach w branży IT z Europaschule Schulzentrum Utbremen  
odbywało staż zagraniczny na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Elektroniki         
i Informatyki pod opieką mgr inż.  Łukasz Buryło w ramach programu Erasmus Plus. 











Rezultaty : 
- zdobycie przez stażystów doświadczenia zawodowego oraz kompetencji                   
i umiejętności potrzebnych na rynku pracy w kraju i za granicą 
- rozwinięcie długoterminowego partnerstwa pomiędzy szkołami 
- zwiększenie atrakcyjności na lokalnym, krajowym i światowym rynku pracy 
- zwiększenie kompetencji językowych i kulturowych 
- popularyzacja technologii IT  



Rezultaty: 
 
- podniesienie jakości pracy szkół 
- ochrona młodzieży przed wykluczeniem społecznym 
- popularyzowanie nowoczesnych form współpracy pomiędzy szkołami- uczniami- 
zakładami pracy 

 
 



Kolejne działania w ramach współpracy: 
W terminie od 15.10.2017 do 04.11.2017r. sześcioro polskich uczniów, kształcących 
się w zawodach w branży IT odbyło  staż zagraniczny w przedsiębiorstwach 
zagranicznych w Bremen. 
 
W terminie od 23.09.2017 do 13.10.2017r. kolejnych sześcioro niemieckich 
uczniów, kształcących się w zawodach w branży IT odbyło  staż zagraniczny           w 
przedsiębiorstwach zagranicznych w Koszalinie. 
 



Dziękujemy za uwagę  


