ERASMUS+ w Zespole Szkół w Górze
Nasza szkoła realizuje program Erasmus+ od 2014 roku, wychodząc z założenia, że program ten oferuje
wiele możliwości dla zarówno uczniów jak i dla nauczycieli. Uczestnicy programu mają możliwość nie
tylko podniesienia potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, ale co również ważne mogą przeżyć wielką przygodę i mieć niepowtarzalną okazję do poznania innych, czasem bardzo odmiennych ludzi i kultur.
Zespół Szkół w Górze ma olbrzymie doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych - mówi Katarzyna Staniszewska, koordynator projektów unijnych w ZS w Górze.
Podsumowując
naszą
działalność w tym zakresie, możemy stwierdzić, że udział uczniów
w praktykach zagranicznych przyczynił się do
wzrostu ich kompetencji
zawodowych, umiejętności
językowych
i rozwoju osobistego.
Uczestnicy stali się bardziej komunikatywni,
samodzielni, pewni siebie,
odpowiedzialni, tolerancyjni wobec odmiennych kultur. Nie bez
znaczenia jest także fakt,
że realizacja praktyk
zagranicznych zwiększyła
szanse przyszłych absolwentów na rynku pracy, tym bardziej, że
każdy z nicy otrzymała
dokumenty Europass
Mobility i ECVET, potwierdzających
zdobyte
kompetencje zawodowe.
O roku 2014 do 2019 w
programie
Erasmus+
wzięło
udział
315
uczniów oraz 12 nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych
oraz hotelarskich, którzy uczestniczyli w szkoleniach w Barcelonie, Hiszpania.
Nabyte przez naszych uczniów umiejętności zostaną wykorzystane w ich dalszej nauce i przyszłej pracy zawodowej a także zostaną zweryfikowane podczas egzaminów zawodowych – mówi dyrektor szkoły mgr Ewa Gano. Poza nowymi kompetencjami zawodowymi nauczyciele oraz uczniowie pogłębili
również umiejętności językowe oraz nauczyli się funkcjonować w innej kulturze, nawiązali nowe znajomości i nabrali większej odwagi i pewności siebie.

Praktyki zawodowe U ZAGRANICZNYCH PRACODAWCÓW
Doświadczenie i przygoda gwarantowane
DLA KOGO: uczniowie technikum
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: wyjazd zagraniczny na praktyki zawodowe to znakomity pomysł na podniesienie swoich
kwalifikacji zawodowych i wzbogacenie swojego CV.
CO GWARANTUJEMY: wysokiej jakości PRAKTYKI ZAWODOWE i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym
środowisku. Praktyki stanowią integralną część programu nauczania i są ściśle związane z profilem nauczania.
GDZIE: Niemcy i Włochy
KORZYŚCI:






Program Erasmus+
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r.
Założenia programu
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń,
młodzieży oraz sportu w Europie. Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Priorytety
Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych uczniów, studentów, kadry
edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami
wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
Podstawowe dane
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:





Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.
Dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje i umiejętności zawodowe
ECVET - Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu
System ECVET wspiera mobilność i uczenie się przez całe życie. Jest to system umożliwiający transfer, uznawanie,
akumulację i walidację osiągnięć efektów uczenia się
Cele ECVET:
Zwiększenie przejrzystości kwalifikacji
Podnoszenie kompetencji obywateli
Walidacja, uznawanie kompetencji zdobywanych na drodze poza i nieformalnego uczenia się
Europass Mobilność
Służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu
zorganizowanego. Europass – Mobilność jest wydawany bezpłatnie. Dokument może otrzymać każdy – niezależnie
od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego – podejmujący naukę za granicą po 1 stycznia 2005 r.
pod warunkiem, że odbywa się ona w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dokument ten potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

doskonalenie kompetencji zawodowych
rozwinięcie umiejętności językowych
zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
nabyte kompetencje i umiejętności zawodowe będą potwierdzone poprzez dokumenty takie jak: ECVET - Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu, Europass Mobility oraz certyfikat ze szczegółowym
opisem zdobytych umiejętności

 zawarcie cennych znajomości w środowisku branżowym
 poznanie nowego kraju, ludzi, kultury i obyczajów
CO ORERUJEMY:

 Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy: podręczniki oraz programy do nauki języków obcych, kursy szkoleniowe
oraz interaktywne kursy językowe

 zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy min. zwiedzanie miast włoskich
i niemieckich oraz udział w wydarzeniach kulturalnych







ubezpieczenie OC, NNW oraz zdrowotne
przejazd na miejsce praktyk oraz opłacenie transportu lokalnego
całodobową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli
nauczanie zawodu w systemie one-to-one

zajęcia pedagogiczno-kulturowe oraz przygotowanie językowe
WYMAGANIA:

 znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym
 komunikatywność i wysoka kultura osobista
 dokładność, sumienność i zaangażowanie
CZAS TRAWANIA: 1 miesiąc
PŁATONOŚĆ: praktyki zawodowe są w pełni finansowane przez program Erasmus+

