Erasmus + w Samochodówce
Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i
ogrom ciężkiej pracy. Upowszechniając rezultaty projektu „Staże za granicą” pragniemy
przedstawić tą pracę i pochwalić się osiągniętymi wynikami. Dzieląc się rezultatami projektu
chcemy także dotrzeć z informacją o naszej działalności na rzecz uczennic i uczniów ZSP nr 3
w Siedlcach oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców.
Jak dobrze wiemy, pandemia, wywołana przez Covid 19 od wiosny 2020 pokrzyżowała plany
i realizację różnych wydarzeń oraz projektów związanych z edukacją. Na szczęście, szkoła
może poszczycić się w ostatnim czasie realizacją , wcześniej wspomnianego 2- letniego
projektu unijnego programu Erasmus +: Staże za granicą.
Młodzież z klas trzecich i czwartych technikum w zawodach: kelner, technik pojazdów
samochodowych, technik spedytor, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług
astronomicznych odbyła 3- tygodniowe staże zawodowe w Portugalii i we Włoszech pracując
w zakładach samochodowych restauracjach i hotelach. W ramach projektu, łącznie za granicę
wyjechało 65 uczniów i 8 nauczycieli : 3 grupy do Włoch i 1grupa do Portugalii. Wszyscy
uczniowie wrócili w świetnych humorach, zadowoleni z przeżytej przygody ale przede
wszystkim z nowym zawodowym doświadczeniem i europejskim dokumentem Europass
Mobility, oraz certyfikatem potwierdzającym odbycie praktyk zawodowych.
Celem głównym projektu było umożliwienie uczniom technikum uzyskania kompetencji
zawodowych zgodnych ze standardami UE oraz językowych, prowadzących do podniesienia
umiejętności społecznych i osobistych oraz dalszego rozwoju zawodowego
Natomiast cele szczegółowe to: podniesienie jakości kształcenia zawodowego, promowanie
mobilności edukacyjnej, wzbogacenie kompetencji zawodowych, doskonalenie przez
uczestników znajomości języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa sektorowego,
nabycie podstaw języka włoskiego/ portugalskiego, uzyskanie przez uczniów pozytywnej
oceny stażu i otrzymanie certyfikatu o ukończeniu praktycznego programu zawodowego,
kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwienie na różnice mentalne
i kulturowe, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów,
kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.
Kolejnym kluczowym aspektem mobilności oprócz
nabycia istotnych kwalifikacji
zawodowych był wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości. Staż we
Włoszech/Portugalii wpłynął pozytywnie na kształtowanie postawy młodego człowieka, w
tym na podejmowane zadania wymagające większej odpowiedzialności.
Nasi uczniowie i nauczyciele, wzięli udział w filmie promocyjnym z okazji Dni Erasmusa
https://m.youtube.com/watch?d=n&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01RuBQtm0G8II8wIpiM5N5OuKBmToyvDbEvLxMU27hnDLLFPtLWNoHuY&v=4xsYbfJ0WpU

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie to szansa na wspaniałą przyszłość zawodową
młodzieży, świadczą o tym propozycje pracy kierowane przez pracodawców, u których
uczniowie realizowali staże
Co prawda, nasz udział w projekcie dobiegł niestety końca, ale to nie kres naszej przygody z
ERASMUSEM +. Zachęceni pełnym sukcesem, w najbliższym czasie ponownie
rozpoczniemy starania o kolejną współpracę i będziemy aplikować o środki z funduszu UE
przyznawane w ramach programu.

