Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+
Nasza szkoła pozyskała po raz kolejny unijne pieniądze na realizację projektu realizowanego
w ramach programu Erasmus+. Od 2 września 2019r. rusza projekt ”Kooperacja z
niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+”, którego głównym celem
jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów technikum
Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Projekt zakłada również podwyższenie
praktycznych umiejętności komunikowania się w języku niemieckim, ze szczególnym
uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zwiększą
swoje umiejętności społeczne - nauczą się samodzielności i przedsiębiorczości oraz zostaną
przygotowani do samodzielnego funkcjonowania poza domem. Na realizację tego
przedsięwzięcia pozyskano ponad 124 000 euro.
Projekt ma objąć swoim działaniem uczniów technikum logistycznego, żywienia i usług
gastronomicznych oraz hotelarstwa, którzy wyjadą na praktyki do firm oraz hoteli w
Niemczech.
Innowacją w projekcie będą staże ErasmusPro, czyli 3-miesięczne staż skierowane do 2
absolwentów szkoły z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
W ramach projektu odbędzie się pięć wyjazdów:
 1 gr.: 02.10.2019 - 02.11.2019r.
 2 gr.: 15.04.2020 - 15.05.2020r.
 3 gr.- grupa ErasmusPro: 29.06.2020 - 27.09.2020r.
 4 gr.: 26.09.2020 - 26.10.2020r.
 5 gr.: 16.05.2021 - 15.06.2021r.
Działania organizacyjne w Niemczech koordynuje wieloletni partner szkoły firma SHW
(wspólne projekty mobilności od 2009 r.).
Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu.
Intensywny kurs języka niemieckiego pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz
przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się. Na zajęciach
kulturowych uczestnicy projektu zapoznają się z kulturą Niemiec, historią i tradycjami.
Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu na
stażu w odmiennych warunkach, w sytuacjach trudnych i w obcym środowisku.
Z uczniami zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe
umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone
poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz
zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania i podróży, ubezpieczenie, kieszonkowe,
odzież robocza, wycieczki do Drezna i Erfurtu w ramach programu kulturalnego, transport
lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.
Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się na początku września 2019r.

