Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie
Grant w konkursie 2015

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach
Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia
zawodowehttp://erasmusplus.org.pl/wyniki-konkursu-wnioskow-zlozonych-wramach-akcji-1-vet-2015/.
Nasz projekt pt. " Pierwsze doświadczenie zawodowe w zagranicznym
przedsiębiorstwie" został zatwierdzony przez Narodową Agencję, co oznacza
kolejne wyjazdy naszych uczniów, na zagraniczne staże zawodowe.
Streszczenie projektu
Zmieniające się rzeczywistość gospodarcza stwarza pilną potrzebę
przygotowania młodych ludzi do trudnej roli uczestnika współczesnej gospodarki
rynkowej.
Nasz projekt mobilności, będący częścią Programu "Erasmus+" , polega na
zorganizowaniu zagranicznych staży zawodowych dla 30 uczniów, kształcących
się w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk. Poprawa mobilności
uczniów, to element Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.
20 ekonomistów, odbędzie 3 tygodniową praktykę w Londynie, w europejskim
centrum biznesu, w następujących terminach:
I grupa - 07/03/2016 - 25/03/2016
II grupa - 06/03/2017 -24/03/2017.
4 tygodniowy staż dla 10 informatyków, będzie realizowany w niemieckich
firmach z branży IT w terminie 04/01/2016-30/01/2016.
Partnerami projektu są:




ze strony polskiej : Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica ( partner
wysyłający);
ze strony niemieckiej: Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte
GmbH z siedzibą w Schkeuditz koło Lipska;
ze strony brytyjskiej: ADC Technology Training Ltd. z siedzibą w
Londynie.

Współpraca między partnerami to jeden z trwałych rezultatów poprzednich
projektów, realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Partnerzy dołażą wszelkich starań, aby cele projektu zostały zrealizowane
z najwyższą jakością.
Główne cele projektu:










podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
rozszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania dobrych
praktyk;
zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych na poziomie
europejskim;
poprawa kompetencji społecznych i organizacyjnych;
wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie kształcenia;
doskonalenie języków obcych: niemieckiego i angielskiego w aspekcie
zawodowym;
zwiększenie mobilności uczniów oraz ich nauczycieli;
kształtowanie tolerancji wobec odmienności kulturowej, etnicznej
i religijnej;
zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Program praktyk dla ekonomistów, uzgodniony z brytyjskim partnerem projektu,
obejmuje następujące moduły: praktyczne doskonalenie języka angielskiego,
zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy w otoczeniu wewnętrznym
i zewnętrznym, dokumentacja handlowa, polityka kadrowa, prowadzenie
rachunkowości
z
wykorzystaniem
programów
finansowo-księgowych
i działalność marketingowa firmy w warunkach gospodarki rynkowej. Londyn to
wymarzone miejsce na praktyki zawodowe dla ekonomistów, zajmuje
szczególne miejsce na mapie gospodarczej Wielkiej Brytanii, jest istotnym
centrum usług finansowych i handlowych w kraju i w całej Europie. Praktyki
będą realizowane w przedsiębiorstwach z branży ekonomiczno-administracyjnej,
np. Wellworking Ltd, Active Care, Maygrove Estate Agents , BFS Interiors
,Sense Advertising and Marketing, BFS Interiors, Vizrt, . Wielokulturowość
Londynu przyczyni się do kształtowania otwartości i postawy zrozumienia i
tolerancji. Są to bardzo ważne cechy , przydatne w życiu i w pracy, w dobie
globalizacji gospodarki europejskiej.
Program stażu dla informatyków przewiduje pracę uczniów w niemieckich
przedsiębiorstwach z branży IT m.in.: ZAW - Zentrum fur Aus - Und
Weiterbildung In Leipzig GmbH, Robotron Bildungs - Und Beratungszentrum
GmbH Leipzig na stanowiskach związanych z konfigurowaniem, obsługą,
montażem i konserwacją sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Uczestnicy projektu, przed wyjazdem na staż mogą liczyć na przygotowanie
językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. Każdy stażysta uzyska certyfikat od
zagranicznego partnera projektu oraz dokument Europass Mobilność w języku
polskim i angielskim, który otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej
pracy, nie tylko w Polsce, ale również na europejskim rynku pracy. Dodatkowym

atrakcyjnym elementem, przyszłego CV będą referencje z firm, w których
uczniowie odbędą praktyki.
Podstawą zaliczenia stażu będzie ocena uzyskana na podstawie jasnych
kryteriów, określonych w oparciu o Europejski System Transferu Osiągnięć
w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). System ten będzie elementem
wspierania, przyszłych absolwentów naszej szkoły, w wykorzystaniu uzyskanych
za granicą efektów uczenia się dla dalszej edukacji i rozwoju zawodowego.
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