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Tiskové sdělení
TraWi - Přeshraniční projekt spolupráce v oblasti vzdělávání
Proč má Německo tak nízkou nezaměstnanost mladých lidí ve srovnání s ostatními
evropskými zeměmi? Co se od něj lze naučit v zahraničí a jak je možné vytvořit v Polsku a
České republice vzdělávání bližší potřebám praxe?
V projektu " Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích
programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech„ spolupracuje 16 partnerů z
Německa, Polska a České republiky, aby se navzájem lépe seznámili s vzdělávacími systémy
druhé strany.
Duální systém vzdělávání v Německu je vzhledem ke svému úspěchu ve snižování
nezaměstnanosti mladých lidí, považován v Evropě jako příklad Dobré praxe. Organizace,
které se na projektu podílejí (poskytovatelé odborného vzdělávání, správci škol, podniky a
sociální partneři), chtějí pomocí této spolupráce formovat systémy vzdělávání v oblasti chemie
v Polsku a České republice, které jsou školsky orientované, blíže potřebám praxe.
Vytvořeny byly pracovní skupiny, jejichž úkolem je analyzovat metodicko-didaktické přístupy a
vzorové pracovní úlohy ve školách a podnicích, a to pro obory laborant a obsluha v oboru
chemie. Prostřednictvím průzkumu požadavků podniků byly vytvořeny profily požadavků
ekonomiky na zaměstnance vybraných profesí v chemickém sektoru. Na základě těchto analýz
jsou vypracovávány nové odborně-vzdělávací koncepty, které mají být testovány a
vyhodnoceny v průběhu školního roku 2014-2015 ve školsky orientovaných zařízeních a v
podnicích.
TraWi je projekt přenosu inovací Leonardo da Vinci v rámci programu celoživotního učení
Evropské unie a je financován za podpory Evropské komise. Byl zahájen 01.10.2013 a skončí
30.09.2015.
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