Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych
Projekt „Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów” jest realizowany przez
Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie w okresie 01.12.2016 – 28.02.2018. Projekt jest finansowany przez
Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Dofinansowanie projektu wynosi 168 051,67 PLN.
„Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów ” to projekt skierowany do 19
dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec oraz
technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizacja staży nastąpi w okresie 10.09.2017 –
30.09.2017. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz.
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu kształcenia, a zwłaszcza podniesienie poziomu
wiedzy i umiejętności uczniów. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość
podniesienia znajomości kultury niemieckiej i wartości europejskich. Realizacja projektu będzie
podstawą do poprawy zawodowych umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych i tym
samym zwiększenie ich szans w poruszaniu się na rynku pracy. Poza kompetencjami zawodowymi
uczestnicy nabędą też lub podniosą kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. P rojekt
przyniesie korzyści także szkole, której pracownicy zwiększą swoje k ompetencje w zakresie
zarządzania projektem oraz umiejętności współpracy międzynarodowej.
Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie
językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w
codziennym porozumiewaniu się w języku niemieckim. Celem wsparcia kulturowego będzie
zapoznanie uczestników projektu z kulturą Niemiec, zwyczajami, normami społecznymi i prawnymi.
Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w
odmiennych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych,
w obcym środowisku, zasadami komunikacji interpersonalnej, asertywności . Podczas zajęć
przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno-integracyjne.
Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć.
Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez
uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe
wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, odzież robocza,
wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z
budżetu projektu.

