
Etap przygotowań
Uczestn icy  wyłon ien i  w

proces ie  rekrutac j i  bra l i  udz ia ł

w  za jęc iach  j ęzyka

angie lsk iego  i  hiszpańsk iego ,

za jęc iach  kul turowych ,  z

psycholog iem  oraz  BHP.

Było to naprawdę świetne przeżycie.
Jestem zadowolony zarówno z praktyk,
jak i samej możliwości zwiedzenia
Hiszpanii. Dzięki uczestnictwu w tym
projekcie zwiększyła się moja
samoocena i pewność siebie.

ERASMUS+ W ZSTIL

Doświadczen ie  zawodowe

młodego  technika  k luczem  do

sukcesu  na  rynku  pracy

pro jekt  programu  ERASMUS+ ,

akc ja  1,

 Kszta łcen ie  i  szko len ia  zawodowe

Projekt w pigułce

Projekt

programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia

zawodowego finansowany przez Unię

Europejską w Zespole Szkół Technicznych i

Licealnych w Żaganiu w latach 2018 –

2020 pozwolił 68 uczniom klas technikum

mechatronicznego, mechanicznego,

teleinformatycznego oraz organizacji reklamy

na wzięcie udziału w dwutygodniowych

praktykach zawodowych w Hiszpanii (Sewilla).

Celem projektu było podniesienie

poziomu kształcenia oraz

umiędzynarodowienie placówki.



robotyki

projektowania i druku 3D

tworzenia aplikacji mobilnych

tworzenia kampanii marketingowej

Wysoki standard praktyk oraz organizacja

pobytu uczniów zostały zagwarantowane przez

naszego partnera, firmę euroMind. Nasi

uczniowie wzięli udział w kursach:

W

projekcie stosowany był Europejski System

Transferu Osiągnięć w Kształceniu i

Szkoleniu Zawodowym (ECVET), aby zwiększyć

poziom wykorzystania kwalifikacji

zawodowych. 

W Sewilli uczestnicy kontynuowali naukę

języka hiszpańskiego.

 

 

Jako potwierdzenie uczestnictwa w projekcie

oraz zdobycia poszczególnych kompetencji i

umiejętności zawodowych uczestnicy dostaną

certyfikaty od organizatorów praktyk, szkoły

oraz dokument Europass Mobilność, który

honorowany jest przez pracodawców w Unii

Europejskiej.

CERTYFIKATY

PRAKTYKI ZAWODOWE

Mobilność

Podczas pobytu w Hiszpanii uczniowie ZSTIL

mieli okazję zwiedzić Sewillę, Malagę, Gibraltar,

Granadę, Rondę, Albufeirę oraz Faro

(Portugalia). Poznali nowych ludzi,

posmakowali lokalnych potraw, poczuli

atmosferę wielokulturowości.

PROGRAM KULTUROWY

Udział w projekcie był dla mnie bardzo
ważny. Poznałem nowa kulturę,

poszerzyłem swoje horyzonty. Praktyki
zawodowe prowadzone z super

podejściem. Zakwaterowanie oraz
wyżywienie -pierwsza klasa. Wyjazd
wiele dla mnie znaczył, nauczyłem się

wiele przydatnych rzeczy, umiejętności
oraz pocwiczylem obcy język w

praktyce.


