Czym jest projekt: ,, Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki
zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na
lepszą pracę’’ realizowany w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01KA102-037312

Projekt ,, Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą
formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracę’’(sektor Kształcenie i
szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna) jest realizowany w ramach
programu Erasmus+ i jest programem mobilności. Projekty mobilności polegają m.in.
na organizowaniu PRAKTYK/ STAŻY ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ dla uczniów
szkół zawodowych. Celem takiego wyjazdu jest szkolenie i zdobywanie praktycznego
doświadczenia zawodowego w ramach praktyki/ stażu zagranicznego. Założeniem
projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie
więzi między światem edukacji i pracy.
Obecny projekt zakłada udział 18 uczniów technikum żywienia i usług
gastronomicznych klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/18.
Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, pomyślnie przejdą proces
rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie wyjadą na miesięczną
praktykę zagraniczną (staż zagraniczny), gdy w tym czasie ich koleżanki i koledzy
będą odbywać miesięczne szkolenie praktyczne w lokalnych zakładach hotelarskich i
gastronomicznych. Dlatego pomyślne ukończenie stażu za granicą będzie wiązało
się z zaliczeniem szkolenia praktycznego – uczniowie będą zobowiązani do
prowadzenia zeszytu praktyk i wzięcia udziału w akcji upowszechniającej rezultaty
projektu np. w konferencji podsumowującej staż i projekt.

Uczniowie naszej szkoły wyjadą na staż zagraniczny w lipcu 2018 r. do Irlandii.
Uczestnicy projektu będą odbywać staż w odpowiednio wybranych zakładach
gastronomicznych i hotelarskich. Ponadto w trakcie stażu uczestnicy będą brać
udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie
regionu Irlandii. Uczniom będzie towarzyszyło dwoje nauczycieli ZSP nr 2 w Rumi,
którzy będą czuwać nad poprawną realizacją programu stażu oraz bezpieczeństwem
uczestników.
Wyjazd na staż poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-pedagogicznokulturowym. W ramach tego przygotowania w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.
uczestnicy wezmą udział w kursie języka angielskiego zawodowego, w warsztatach
psychologicznych oraz wykładach z zakresu kultury i kuchni irlandzkiej.

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?


zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą;



poznawanie nowoczesnych technologii i technik wykorzystywanych na
stanowiskach pracy,



poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;



nauka języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego;



zwiększanie elastyczności i mobilności na rynku pracy;



zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;



zwiększanie motywacji do dalszego kształcenia;



zwiększanie pewności siebie, pokonywanie własnych barier i słabości;



zwiększanie szans na rynku pracy;



uczestnicy otrzymują dokument EUROPASS MOBILITY - Dokument
Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia,
odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego
(określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia) wydawany jest w
dwóch językach – polskim i obcym, potwierdzonym przez Krajowe Centrum
Europass



ponadto, uczestnicy otrzymują certyfikaty z uczestnictwa w projekcie,
referencje z zakładu pracy, świadectwo o ukończeniu kursu z języka
angielskiego zawodowego.

