Opis projektu

„MŁODZIEŻ ZDOBYWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”
realizowanego
w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego
Projekt Nr 2016-1-PL01-KA102-025635 w dniu 17 maja 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Okres realizacji projektu: od 1 września 2016 r. do 30 czerwca2018 r.
Informacja o Projekcie: Projekt ma na celu: podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników
i kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz wzmocnienie korelacji między kształceniem zawodowym,
zatrudnieniem i przedsiębiorczością.
Uczestnikami projektu są dwie 16-osobowe grupy uczniów i uczennic Technikum nr 6 w ZCKOiZ, kształcące się w
zawodach technik organizacji reklamy technik cyfrowych procesów graficznych odbywający 80 - godzinną
praktykę zawodową w zakresie działań promocyjnych, marketingowych oraz projektowania i procesów
poligraficznych hiszpańskich firmach. Każdej z grup wyjazdowych towarzyszy 2 opiekunów. Wśród uczestników
znajdują się uczniowie pracujący nad poszerzeniem swego potencjału personalnego w ramach zajęć socjo- i
arteterapeutycznych.
Podczas praktyk zawodowych młodzież będzie ma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych,
językowych oraz społeczno-kulturowych. Uczestnicy projektu przebywając w wielokulturowym środowisku
również zawodowym, rozwinie umiejętności kluczowe, jak poczucie tożsamości narodowej i regionalnej,
otwartość na kulturę i współpracę z innymi narodami.
Realizacja programu kształcenia kulturowego nawiązuje do profilu zawodowego uczestników a zespołowa praca
nad przygotowaniem projektu końcowego, wykorzystującego fachowe umiejętności rozwinięte w czasie praktyk
pozwolą na podzielenie się wrażeniami, doświadczeniami i umiejętnościami ze społecznością szkolną i lokalną, a
zarazem umożliwi im weryfikację umiejętności zawodowych uczestników Projektu.
Integralną częścią projektu jest program kulturowy skoncentrowany na kulturze modernizmu katalońskiego:
dziełach Gaudiego, Picassa, Dalego i Miró oraz analiza specyfiki tożsamości regionów Śląska i Katalonii na tle
kultury narodu i Europy.
Pierwsza grupa przebywała w Barcelonie jesienią od 30 października do 20 listopada 2017 roku, druga grupa
wyjedzie jesienią 2018 roku.

