Nasza szkoła realizuje latach 2018-2020 projekt „Staże zagraniczne szansą na rozwój zawodowy uczniów i
nauczycieli” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

PROJEKT JEST W CAŁOŚCI FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Projekt jest trzy etapowy:
I etap dotyczy 38 uczniów z kierunków technik eksploatacji portów i terminali oraz technik obsługi
turystycznej i 2 opiekunów. Wyjazd zaplanowany jest w niedzielę 25.11.2018 do hotelu Dias, który jest
położony na Riwierze Olimpijskiej, powrót do Jeleniej Góry 08.12.2018. Przejazd odbędzie się autokarem
firmy Transportowo-Usługowej "OSKAR-TRANS" sp. z o.o. z Poznania.
II etap dotyczy 12 nauczycieli zawodowców, którzy polecą na tygodniowy staż do Portugalii. Wylot do
Portugalii jest zaplanowany 03.02.2019, zaś powrót 09.02.2019. Nauczyciele mają zdobyć teoretyczne
wiadomości, a przede wszystkim praktyczne umiejętności związane z nauczanymi przedmiotami.
III etap dotyczy 38 uczniów z kierunków technik hotelarstwa oraz technik ekonomista i 2 opiekunów. Wyjazd
zaplanowany jest w niedzielę 31.03.2019 do hotelu Dias, który jest położony na Riwierze Olimpijskiej, powrót
do Jeleniej Góry 13.04.2019. Przejazd odbędzie się autokarem firmy Transportowo-Usługowej "OSKARTRANS" sp. z o.o. z Poznania.
Głównym celem realizacji I i III etapu jest wspieranie mobilności uczniów kształcących się zawodowo na
międzynarodowych rynkach pracy, ich doskonalenie zawodowe oraz późniejsza możliwość wykorzystania
zdobytej wiedzy w praktyce. 2 tygodnie spędzone w Grecji zapewnią uczestnikom praktyk niezastąpione
doświadczenie - już na starcie, po zakończeniu edukacji w Polsce, będą w stanie pochwalić się
doświadczeniem zawodowym za granicą, umiejętnością pracy w międzynarodowym gronie, znajomością
dobrych praktyk stosowanych w innych krajach. Nawet jeśli nie zamierzają pracować zagranicą, zdobyte
doświadczenie wzbogaci ich kompetencje, zwiększy możliwości zatrudnienia.
Głównym celem realizacji II etapu jest rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, podniesienie umiejętności
językowych, poznanie innego kraju, jego kultury, historii, języka, tradycji. Nauczyciele poprzez udział w job
shadowing mają poznać aktywne metody prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz poszerzyć metody pracy z
uczniem trudnym.
Celem bezpośrednim projektu jest zdobycie wiedzy zawodowej, umiejętności zawodowych, doświadczenia
zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez 76 uczniów/uczennic kształcących się na
kierunkach zawodowych oraz rozwój kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych nauczycieli
przedmiotów zawodowych poprzez umożliwienie im udziału w mobilności ponadnarodowej. Szkoła sama
napisała projekt i sama go realizuje korzystając ze środków unijnych.

WARTOŚĆ CAŁEGO PROJEKTU WYNOSI OKOŁO 645 000 ZŁ.

