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MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ

W ramach projektu „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” w sektorze
kształcenie i szkolenia zawodowe programu
Erasmus+
od maja do września 2019 roku zrealizowano 20 mobilności uczniów, którzy odbyli staże w
sektorze transportu kolejowego oraz 13 mobilności nauczycieli, którzy odbyli szkolenie
praktyczne analogicznie do stażu, który odbywają uczniowie lub wzięli udział w szkoleniu typu
job shadowing, które polegało na obserwowaniu pracy nauczyciela za granicą.

W dniach 3.06. - 7.06.2019 czworo nauczycieli wzięło udział w szkoleniu typu job shadowing w
Weston College w Weston-super-Mare, podczas którego zapoznali się z organizacją pracy
szkoły, rolą nauczyciela w instytucji i strukturą uczelni; poznali sposoby realizacji procesu
edukacji w Wielkiej Brytanii, metody nauczania oraz przygotowania i prowadzenia zajęć z
przedmiotów zawodowych. Jeden nauczyciel odbył szkolenie praktyczne na stacji Bristol
Temple Meads, gdzie pod nadzorem wykonywał pracę m.in. kontrolera biletów na bramkach
biletowych.

Pięcioro nauczycieli odbyło szkolenie praktyczne w Palermo w dniach 1.07. - 5.07.2019, gdzie
pracowali jako pomocnicy kucharza w restauracjach Galloway, L' Acquario Restaurant, Pizzeria
Polleria Zummo oraz na stanowisku sprzedawcy w sklepie ze zdrową żywnością Gastonomia
Armetta. Uczestnicy poznali sposób odbywania stażu zagranicznego przez uczniów Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych; przygotowywali dania i napoje, zapoznali się z podstawami
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kuchni włoskiej, metodami obsługi klienta.

Staże dla 20 uczniów Technikum Transportu Kolejowego odbyły się w The Scottish Railway
Preservation Society - Operators of Bo’ness & Kinneil Railway and Museum of Scottish
Railways w Edynburgu w dniach 12.08.- 23.08.2019. W drugim tygodniu do uczniów dołączyło
3 nauczycieli, którzy również odbyli staż. Uczestnicy pracowali m.in. jako kontrolerzy biletów,
asystenci kasjera biletowego i kierownika pociągu oraz udzielali informacji kolejowej
podróżnym, obserwowali prace inżynieryjne. Stażyści zapoznali się z ofertą brytyjskiej branży
kolejowej.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych
kompetencji i umiejętności zawodowych zgodnych ze standardami europejskimi, potwierdzenie
uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność.

A. Jankowska
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