W roku szkolnym 2016/2017 w naszej
szkole po raz drugi w ramach Programu ERASMUS+
realizowany

jest

projekt

kompetencji

zawodowych

pt.
i

„Szlifowanie

społecznych

w

środowisku europejskim”. Partnerem projektu jest
firma Sistema Turismo s.r.l. z Potenzy we
Włoszech. W ramach tego projektu uczniowie
naszej szkoły wyjadą na praktyki zawodowe do
włoskiego Rimini. Od 6 marca 2017 roku do 31
marca 2017 roku praktyki we Włoszech odbędzie 10 uczniów z klasy III d w zawodzie technik logistyk, 10
uczniów klasy III d uczących się w technikum informatycznym oraz 10 uczniów z klasy II c kształcących się w
zawodzie technik ekonomista. Natomiast w okresie od 8 maja 2017 roku do 2 czerwca 2017 roku na
praktyki wyjedzie 30 uczniów uczęszczających do technikum hotelarstwa, technikum żywienia i usług
gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej (fryzjer, kucharz, piekarz, sprzedawca). Beneficjenci
projektu odbędą praktyki w

przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, informatycznych,

restauracjach, hotelach oraz firmach branży TSL – transport, spedycja, logistyka. Podczas praktyki
zawodowej uczniowie będą szlifowali swoje kompetencje językowe,
personalne, społeczne oraz zawodowe.
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu przed
wyjazdem na zagraniczne praktyki uczestniczyli w kursie języka
angielskiego, gdzie szlifowali głównie język zawodowy w celu lepszej
komunikacji w środowisku międzynarodowym. Ponadto brali także
udział w zajęciach kulturowych, które miały im przybliżyć: historię,
kulturę, gospodarkę i politykę państwa, w którym będą przebywać
przez

cztery

tygodnie.

Dodatkowo

uczestnicy

projektu

mobilnościowego mieli zajęcia pedagogiczne, na których poruszano
zagadnienia dotyczące zasad savoir - vivre, tolerancji, współżycia
społecznego, radzenia sobie ze stresem związanym z rozłąką i

pokonywaniem
uczniowie

barier.

otrzymali

Przed
pakiet

wyjazdem
edukacyjny:

rozmówki polsko – włoskie, mobliny kurs języka
angielskiego i przewodniki po Włoszech.
Udział w zagranicznych praktykach to
wielka szansa i wyróżnienie dlatego wszystkim
wyjeżdżającym gratulujemy, życzymy sukcesów
na europejskim rynku pracy i z niecierpliwością
czekamy na relacje z pięknego Rimini.
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