
                    Odbyty staż nauczycieli ZSO-T i pracodawców w Wielkiej Brytanii              
                        Zakończyła  się realizacja wymiany doświadczeń pod hasłem  „Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego”. 
                       Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów  zawodowych oraz przedstawiciele firm prowadzących szkolenie praktyczne dla uczniów ZSOT.  
                       Od 20 - 26 stycznia 2014 roku grupa nauczycieli i pracodawców uczestniczyła w zajęciach doskonalących ich w zawodowe umiejętności w Plymouth 
                      w Wielkiej Brytanii. Mobilność zrealizowana była w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO. Koordynatorem projektu była Jolanta Romańska.
                      Projekt umożliwił uczestnikom zapoznanie się z systemem szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii, a  w szczególności  z procesami i metodami                   
                      praktycznego przygotowania zawodowego. Szczególnie ważne i interesujące było poznanianie systemu edukacyjnego kraju o długich tradycjach i bogatym   
                      rynku pracy, zapewniającego publiczne formy kształcenia nieformalnego, budowania własnej ścieżki kariery zawodowej - głównie w odniesieniu do kształcenia
                      uczniów, ale także nauczycieli, w obrębie kształconych zawodów poprzez wyodrębnione kwalifikacje, które są certyfikowane w systemie szkolnym. 
                      Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z kwalifikacjami GHQ Training związanymi z różnymi formami szkoleń w wielu sektorach kształcenia, obsługujących cały   
                      region Devon i Kornwalię oraz z pracami  opartymi na umiejętnościach, a także  funkcjonowaniem centrów doradztwa i poradnictwa dla firm. Ponadto   
                      uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami finansowymi związanymi z przygotowaniem praktycznym ucznia do zawodu,  
                      z działaniami systemu motywacji dla szkolących uczniów,  działaniami instytucji samorządu terytorialnego w zakresie szkolnictwa zawodowego zasad  
                      współpracy między szkołami a firmami prowadzącymi praktyczne szkolenie zawodowe.
                      Poznanie metod pracy w szkołach brytyjskich pozwoli w przyszłości zwiększyć kompetencje zawodowe nauczycieli i wykorzystać ciekawe rozwiązania w         
                      swojej pracy. Uczestnicy projektu mieli możliwość przekonania się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z  
                      rynkiem europejskim. Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami prowadzenia biznesu w  Wielkiej Brytanii pozwoli lepiej  przygotować absolwentów do  
                      pracy zawodowej. Kolejne wyniesione korzyści dla uczestników projektu to, poszerzenie kompetencji  językowych zarówno z zakresu życia codziennego, jak  
                      również słownictwa specjalistycznego, poznanie kultury i obyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. 
                      Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej programu „ Uczenie się przez całe życie”.


