Zagraniczne staże w Niemczech dla technika usług
fryzjerskich, fototechnika oraz technika cyfrowych
procesów graficznych
W związku z realizacją projektu w pełni finansowanego ze środków Unii
Europejskiej zatytułowanego „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem
dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy” organizowany
jest wyjazd na staże i praktyki zawodowe do Bad Freienwalde w Niemczech.
Wyjazd odbędzie się w dniach 16 – 29 stycznia 2017 roku, wezmą w nim udział
uczniowie technikum uczący się w następujących zawodach:
 technik usług fryzjerskich,
 fototechnik,
 technik cyfrowych procesów graficznych.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie proszeni są o zgłoszenie się do
sekretariatu szkoły i pobranie formularza zgłoszeniowego.
Termin rekrutacji: 01 grudnia 2016 (czwartek) – 05 grudnia 2016
(poniedziałek).
Zapraszamy do udziału
Zespół projektowy

3 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, którego Narodową Agencją z ramienia UE jest Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji.
W projekcie weźmie udział 109 uczniów (klasy I – III technikum w roku
szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018) kształcących się w Ekonomiku w
następujących zawodach:
 technik ekonomista
 technik informatyk
 technik cyfrowych procesów graficznych i fototechnik

22 uczniów
22 uczniów
10 uczniów

 technik usług fryzjerskich
 technik logistyk
 technik hotelarstwa

15 uczniów
10 uczniów
30 uczniów

Odbędą oni szkolenia i praktyki zawodowe w ramach mobilności projektowych
na terenie Niemiec (w WBS TRAINING AG w Dreźnie oraz VFBQ e. V. w Bad
Freienwalde) jak również w Austrii (Pension Imbachhorn w Zeller Fusch).
Terminy szkoleń i praktyk dla uczniów będą obejmować ferie zimowe w 2017
roku (technik usług fryzjerskich oraz technik cyfrowych procesów graficznych i
fototechnik), wakacje w 2017 roku (technik logistyk, technik ekonomista [gr 1]
oraz technik informatyk [gr 1]) oraz ferie zimowe w 2018 roku (technik
ekonomista [gr 2] oraz technik informatyk [gr 2]).
W lipcu 2017 roku 11 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w
ZSP nr 1 odbędzie także mobilność do Londynu, podczas którego będą mieli
okazję zapoznać się z systemem szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii
w ramach tzw. „job shadowingu”.
Wszystkie mobilności uczniowskie będą poprzedzone 20-godzinnym wsparciem
językowym (język niemiecki lub angielski). Wsparcie językowe dla nauczycieli
odbędzie się w wymiarze 50 godzin lekcyjnych.
W ramach wszystkich mobilności projektowych przewidziano dwugodzinne
wsparcie kulturowe w zakresie kraju i regionu, do którego jest organizowana
dana Mobilność.
Główne cele projektu obejmują między innymi wzrost kompetencji
zawodowych i społecznych wszystkich jego uczestników, a także podniesienie
jakości pracy szkoły oraz jej promocję na lokalnym rynku edukacyjnym.
Uczestnicy projektu otrzymają także:
 zaświadczenie o uczestnictwie w Projekcie wydane przez ZSP nr 1,
 zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie wydane przez partnerską
organizację goszczącą,
 osoby uczące się w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik
cyfrowych procesów graficznych i fototechnik otrzymają certyfikat
treningu kompetencji społecznych wydany przez VFBQ e.V.,

 osoby uczące się w zawodach technik ekonomista, technik informatyk
oraz technik logistyk otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w
szkoleniach tematycznych dedykowanych dla poszczególnych zawodów.
 osoby odbywające praktyki zawodowe w zakresie technika hotelarstwa
uzyskają zaświadczenia z Pension Imbachhorn o odbyciu praktyk u
partnera projektu w Austrii,
 nauczyciele biorący udział w szkoleniu zorganizowanym przez ADC
College w Londynie otrzymają certyfikaty od instytucji organizującej
szkolenie o odbyciu doskonalenia zawodowego,
 wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty Europass - Mobilność
potwierdzające ich udział w projekcie.

Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywać się w trzech etapach. Terminy
ich realizacji przedstawiono w poniższej tabeli:
Etap

Rozpoczęcie Zakończenie
etapu
etapu

Zawody

05 12 2016



I – rekrutacja
06 12 2016
uzupełniająca

09 12 2016




30 01 2017

06 02 2017



I

II

01 12 2016


II –
07 02 2017
rekrutacja
uzupełniająca

10 02 2017





02 10 2017
III
III –
10 10 2017
rekrutacja
uzupełniająca

09 10 2017



13 10 2017



technik usług
fryzjerskich,
fototechnik,
technik
cyfrowych
procesów
graficznych
technik
informatyk,
technik
ekonomista,
technik logistyk,
technik
hotelarstwa;
kadra
kształcenia
zawodowego.
technik
informatyk,
technik
ekonomista

Termin
mobilności

16 01 2017 – 27
01 2017

Wakacje 2017 –
według
odrębnego
harmonogramu.

Ferie zimowe
2018 – według
odrębnego
harmonogramu.

Formularze zgłoszeniowe do uczestnictwa w projekcie dostępne będą w
Sekretariacie szkoły od dnia 01 grudnia 2016 (czwartek).
Wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
kształcący się w zawodach objętych działaniami projektowymi mają równy
dostęp do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące działań
zaplanowanych w projekcie oraz Regulamin Projektu są dostępne w
sekretariacie szkoły począwszy od 01 grudnia 2016 oraz na stronie internetowej:
www.ekonomikzamosc.pl.
Pozostałe informacje, można uzyskać pod bezpośrednim
elektronicznym koordynatora projektu, Pana Mariusza Szczuchniaka:
projekt.ekonomik.eplusdwa@op.pl
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