Tytuł: Dofinansowanie z Programu PO WER na realizację międzynarodowych staży zawodowych w Hiszpanii
oraz we Włoszech w 2018 roku (wrzesień - październik)
Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy drugi etap rekrutacji do projektu "Eurologis II – Staże dla uczniów w
zagranicznych przedsiębiorstwach".
Projekt zakłada czterotygodniowe praktyki zagraniczne 36 uczniów klas III Zespołu Szkół Logistycznych we
Wrocławiu o specjalności technik logistyk oraz technik spedytor w roku 2018 (wrzesień - październik). Uczniowie w
roku 2018 odbędą praktyki przy współudziale partnerów tj.: organizacji pozarządowej Asociacion Mundus z Hiszpanii
oraz You Net z Włoch. Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.
Celem głównym całego projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego przez wprowadzenie europejskiego planu
rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli oraz zorganizowanie staży dla 24 uczniów we włoskich
przedsiębiorstwach, oraz 36 hiszpańskich firmach, zdobyte przez nich doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na
rzecz wzmocnienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy przyszłych absolwentów technikum.
Cele szczegółowe:
1) Kształcenie zawodowe w oparciu o standardy europejskie,
2) Podniesienie atrakcyjności nauczania, wprowadzenie innowacji pedagogicznych merytorycznych, organizacyjnych,
3) Zdobycie partnerów w celu podniesienia standardów praktyk na poziom europejski, porównanie sposobu organizacji
staży w instytucji wnioskującej i partnerskiej (job shadowing), spotkania z pracodawcami w branżach logistycznej,
spedycyjnej, transportowej w firmach hiszpańskich i włoskich w celu ewaluacji programu praktyk, przedmiotów
zawodowych, udział w warsztatach i seminariach dotyczących systemu edukacji w Hiszpanii i Włoszech,
4) Stworzenie profilu absolwenta technikum logistycznego jako pracownika poszukiwanego w firmach europejskich o
kompetencjach: językowych, zawodowych, przygotowanego do pracy w środowisku wielokulturowym.
5) Wzrost motywacji uczniów do podejmowania nowych wyzwań,
6) Wzrost motywacji do nauki języków obcych.
Ponadto projekt przyczyni się do promocji mobilności międzynarodowych w województwie dolnośląskim.
Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:
1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe),
2. Realizacja,
3. Ewaluacja.
Planowany termin mobilności to: 24.09.2018r. – 19.10.2018. (+ 2 dni na podróż)
Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe
kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone
kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co
wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły.
Ponadto przyszłości projekt przyczyni się do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez
absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy należy składać do ……… w sekretariacie
szkoły.

„Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER).”

