„Włoskie praktyki zawodowe szansą lepszej pracy”

Projekt „Włoskie praktyki zawodowe szansą lepszej pracy” realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1
im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie w okresie 1.11.2017 – 31.10.2018. Projekt jest finansowany z funduszy
Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Otrzymane dofinansowanie
wynosi 76 896,00 euro. Partnerem projektu jest włoska organizacja YouNet z siedzibą w Bolonii.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych, językowych i interpersonalnych 30
uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, zwiększających ich szansę na lepszą pracę w
przyszłości. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:
 zwiększenie znajomości języków obcych, w tym słownictwa zawodowego,
 zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, zgodnych z kierunkiem kształcenia,
 podniesienie kompetencji osobistych uczniów, związanych z poprawą ich samooceny, pewności siebie,
autoprezentacji,
 zwiększenie zdolności adaptacyjnych uczniów, samodzielności i odporności na stres,
 zwiększenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników,
 umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju,
 zwiększenie wiedzy uczestników na temat włoskiej kultury i tradycji oraz wykształcenie wśród nich
tolerancji i otwartości międzykulturowej.
 podniesienie jakości kształcenia zawodowego i oferty edukacyjnej ZS nr 1,
 zwiększenie potencjału szkoły oraz jej rozpoznawalności wśród placówek edukacyjnych w regionie,
 zwiększenie kompetencji pracowników szkoły w zakresie tworzenia i realizacji projektów, znajomości
języków obcych oraz współpracy międzynarodowej.
Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów (uczestników mobilności).
kształcących się na kierunkach technik mechatronik, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych
i technik usług fryzjerskich. Staże odbędą się we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych
z kierunkami kształcenia uczestników w okresie 08.04 – 05.05.2018 (termin wraz z podróżą). Uczniowie dzięki
udziałowi w projekcie zdobędą certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające udział w
mobilności i przygotowaniu do niej, które zwiększą ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy oraz
umożliwią im szukanie pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Projekt „Włoskie praktyki zawodowe szansą lepszej pracy” jest kolejnym projektem mobilnościowy
realizowanym w naszej szkole. Zespół Szkół nr 1 chce promować koncepcję uczenia się przez całe życie ‐ aby
nasi uczniowie nie kończyli uczenia się na edukacji w szkole, lecz rozwijali się poza nią poprzez pracę w
międzynarodowym środowisku, kontakty z współpracownikami i rówieśnikami z innych krajów czy zwiedzanie
i poznawanie kultury i tradycji różnych krajów.
Przed wyjazdem do Włoch uczniowie będą zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach, których
celem będzie przygotowanie ich do mobilności pod względem językowym, kulturowym i psychicznym.
Uczestnicy odbędą kurs językowy (j. angielski i j. włoski) na którym zostaną zapoznani ze słownictwem

zawodowym i codziennym. W ramach przygotowania pedagogicznego uczniowie poznają m.in. sposoby
radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz w kontaktach z międzynarodowym środowiskiem czy
autoprezentacji. Uczestnicy podczas zajęć zostanie również przedstawione narzędzie Europass‐ CV, dzięki
któremu w przyszłości będą mogli w sposób przejrzysty i ciekawy zaprezentować swoją osobę tworząc
Curriculum Vitae według europejskich standardów. Dodatkowo podczas przygotowania kulturowego poznają
kulturę, tradycję i obyczaje panujące we Włoszech. Przed mobilnością każdy z uczniów podpisze umowę,
porozumienie o programie zajęć oraz zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności ECVET.
Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników – zostanie im zapewnione zakwaterowanie w Reggio
Emilia, wyżywienie (kolacja i kieszonkowe na pozostałe wyżywienie), podróż do Włoch i z powrotem,
przejazdy lokalne, ubezpieczenie oraz bogaty program kulturowy (wycieczki do Wenecji i Mediolanu).
Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie XI ‐ XII 2017 r. – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na
naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pan Piotr
Kos – koordynator projektu oraz sekretariat szkoły.

