STAŻ ZAWODOWY
„Europejskie wyzwania zawodowe”
nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048154
W ramach projektu „Europejskie wyzwania zawodowe”
realizowanego ze środków Programu Erasmus +
sektor Kształcenie i doskonalenie zawodowe.

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Europejskie wyzwania zawodowe”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Sewilla !
Celem projektu jest:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

poprawa jakości praktyk zawodowych i przygotowanie uczniów do realiów
europejskiego rynku pracy
zwiększenie konkurencyjności placówki na tle szkół rolniczych funkcjonujących na
terenie powiatu
podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych
zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz
mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na
rynku pracy
wypracowanie umiejętności odnalezienia się i radzenia sobie w środowisku
międzynarodowym
zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku
nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania
przyszłego zatrudnienia
wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym
wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie
się na rynku pracy
poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Hiszpanii

Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się obecnie w
klasach I-IV w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, w następujących
kierunkach/zawodach:
1. Technik żywienia i usług gastronomicznych
2. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
3. Technik mechanizacji rolnictwa
Udział w projekcie obejmuje:
•
•

4 tygodniowy staż w zakładzie branżowym (w warunkach hiszpańskich)
Pokrycie kosztów:
o transportu (przelot oraz dojazd na lotnisko)
o noclegu
o wyżywienia
o polisy ubezpieczeniowej

•
•
•

Szkolenie językowe, pedagogiczno-kulturowe i BHP realizowane jeszcze przed
wyjazdem
Program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze
do znaczących obiektów kulturowych Hiszpanii
Certyfikaty ( w języku polskim i języku angielskim) potwierdzające nabycie
kompetencji podczas pobytu za granicą: Europass Mobilność i certyfikaty
wystawione przez pracodawców hiszpańskich

WYJAZD 1
Termin: ok. 30.06.2019 – 28.07.2019, liczba uczestników: 20 + 2 nauczycieli
Miejscowość: Hiszpania – Sewilla
Rekrutacja: wrzesień – październik 2018
Termin złożenia kompletnych dokumentów do 10.10.2018r.

WYJAZD 2
Termin: ok. 28.06.2020 – 25.07.2020, liczba uczestników: 20 + 2 nauczycieli
Miejscowość: Hiszpania – Sewilla
Rekrutacja: wrzesień- październik 2019
Koordynatorzy: Anna Karwat, Renata Olida; sala 117
Osoby zainteresowane wyjazdem na staż mogą zgłaszać się do koordynatorów projektu,
w celu pobrania dokumentacji zgłoszeniowej.

