W roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
realizowany jest projekt pod nazwą.: „Staże szansą na dobry start zawodowy” w ramach
programu Erasmus+, sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”,
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
W ramach projektu 20 uczniów z klas: technik obsługi turystycznej i technik pojazdów
samochodowych wyjedzie na miesięczne staże zawodowe do Austrii w rejonie Karyntii.
Współpraca międzynarodowa pozwoli uczniom nabyć nowe doświadczenia w zakresie europejskich
standardów usług w przedsiębiorstwach turystycznych i mechanicznych. Wpłynie na podniesienie
kompetencji językowych poprzez realizację staży w wymiarze wielokulturowym. Przyczyni się
do podniesienia kompetencji zawodowych, tym samym wzrośnie atrakcyjność ucznia na rynku
pracy nie tylko w Polsce, ale również w krajach UE.
Projekt odpowiada zapotrzebowaniu młodych ludzi na zdobywanie odpowiedniego
doświadczenia, umiejętności i wiedzy ułatwiających mobilność w poszukiwaniu i zatrudnianiu się
we wszystkich instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej.
Organizacjami przyjmującymi będą wyselekcjonowane przez Instytucję Partnerską –
„Bildungsberatung und Vermittlungsagentur”, zlokalizowane w Austrii w rejonie Karyntii
przedsiębiorstwa turystyczno - gastronomiczne i mechaniczne. Nowoczesne, profesjonalne zakłady
i przedsiębiorstwa o wysokim standardzie zapewnią odpowiednią jakość odbytego stażu.
Doświadczenie Partnera jest gwarantem organizacji praktyk zawodowych na najwyższym
poziomie.
Zrealizowanie mobilności w planowanej grupie uczniów, przy niewątpliwym
zaangażowaniu uczestników, powinno odzwierciedlić się w podniesieniu kompetencji zawodowych
i językowych poszczególnych osób. Poszerzenie kompetencji powinno przełożyć się na poprawę
wyników w nauce zarówno z przedmiotów językowych jak i zawodowych. W dużej perspektywie
udział w projekcie spowoduje zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
wpłynie na jakość nauczania w szkole, dzięki oddziaływaniu uczestników projektu na pozostałych
uczniów naszej szkoły. Planowany pobyt zakłada możliwie pełne wejście uczestników w lokalne
środowisko kulturowe. Takie warunki powinny wzmocnić zamierzone efekty mobilności.
Zaplanowany projekt jest dopasowany zarówno do potrzeb samych uczniów, jak również do
naszych wewnętrznych planów dotyczących budowania potencjału, modernizacji, rozwoju oraz
umiędzynarodowienia.
Szkoła pozyskała na projekt kwotę 55 362,00 €
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Koordynator Projektu
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