STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH
DLA INFORMATYKÓW I MECHANIKÓW
ZE ŚLASKA
Partner:
Firma
Vitalis
Betreuungsgesellchaft
für
Modellprojekte
mbH
została założona w 1997 r. i pełni rolę
organizacji
przyjmującej
w
ramach
mobilnościowych programów unijnych.
Siedziba
firmy
znajduje
się
w
miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16
km od saksońskiego Lipska.
Firma specjalizuje się w organizacji staży
dla
uczniów
szkół
technicznych.
Współpracuje z ponad 200 małymi i
średnimi przedsiębiorstwami w rejonie
Lipska i Halle.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu działające na rzecz
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcąco
Technicznych

Nr projektu: nr POWERVET 2017-1PL01-KA102-036186
Czas realizacji projektu:
01.09.2017r. - 31.08.2018r.
Budżet: 39412,00 euro
tj. 169727,78 zł

Miejsce realizacji stażu: Centrum
kształcenia w Schkeuditz k/ Lipska
Uczestnicy: 25 uczniów klas II i III w zawodach technik informatyk
i technik mechanik
Czas trwania stażu : 2 tygodnie
Termin: 3.12.2017 - 16.12.2017

Harmonogram:
1. rekrutacja - wrzesień 2017
2. przygotowanie - październik - listopad
2017
-zajęcia z j. angielskiego zawodowego
zakończone egzaminem (10 godzin),
- zajęcia pedagogiczne i kulturowe z
językiem niemieckim (5 godzin)
3. staż w Schkeuditz w Niemczech 2 tygodnie - grudzień 2017
4. walidacja, certyfikacja, promocja
rezultatów projektu - grudzień 2017 sierpień 2018

Uczniowie realizowali program kulturowy i
językowy. Popołudnia i wolny weekend
spędzali na wycieczkach w Belinie, Halle i
Dreźnie. Odwiedzili fabrykę BMW w
Lipsku i ciekawe muzea. Największe
wrażenie zrobiły na nich Muzeum Techniki
w Berlinie i Muzeum Higieny w Dreźnie z
uwagi
na
interaktywny
charakter
ekspozycji. Ponadto zwiedzali Muzeum
Grassi i Muzeum Historii Niemiec w
Lipsku. Wbrew pozorom niewiele mieli
czasu naprawdę wolnego. Ośrodek w
Schkeuditz, gdzie mieszkali w pięknie
odrestaurowanym majątku ziemskim, jest
oddalony od Lipska o kilkanaście
kilometrów. Około 1,5 godziny w jedną
stronę zajmowało dojście do dworca,
przejazd pociągiem i tramwajami. W dni
wypełnione wycieczkami grupa wstawała
o 5.00, a wracała do ośrodka o 18 - 19.00.
Dzięki temu grupa poznała uroki i wady
mieszkania na obrzeżach wielkiego
- Spośród 5 klas informatycznych i miasta.
mechanicznych wybraliśmy najlepszych.
Uczniowie byli bardzo zmotywowani,
nastawieni na nauczenie się jak najwięcej
– wyjaśnia Anna Giemza – Jurga, jedna
z
opiekunek. – Instruktorzy zawodu
bardzo szybko zorientowali się, że ta
grupa ma specjalne wymagania, oczekuje
więcej i chce się wykazać. Warto dodać,
że dla prawie wszystkich wykonywane
zadania stanowiły całkowitą nowość.
Zostało to potem docenione w ocenach
celujących dla wszystkich uczestników.

Praca: 60 roboczogodzin. Praca 5 dni w
tygodniu po 6 godzin dziennie pod opieką
nauczycieli i nadzorem instruktorów
zawodu i opiekunów;
Program stażu:
Informatycy:
Budowa sieci i administrowanie sieciami
komputerowymi, przygotowanie projektu
SMART HOME, bazy danych, tworzenie
strony internetowej- realizacja zadań w
pracowniach komputerowych w Lipsku
Mechanicy:
1. tydzień: budowa samochodu
elektrycznego e-Buggy (obróbka metalu lach i rur; cięcie, spawanie, szlifowanie
według rysunku technicznegi) - warsztaty
szkoleniowe w Schkeuditz
2. tydzień: programowanie obrabiarek
CNCInformatycy - w pracowniach
komputerowych w Lipsku

Kształcenie kulturowe:
1. Zwiedzanie Lipska z przewodnikiem
2. Muzeum Grassi
3. Fabryka BMW w Lipsku
4. Muzeum Historii Niemiec
5. Wycieczka do Berlina
6. Wycieczka do Halle na Jarmark
Bożonarodzeniowy
7. Zwiedzanie Drezna z przewodnikiem

Opieka merytoryczna:
Mechanicy - Iwona Gnych, Mieczysław
Knopik
Informatycy- Maciej Dawid
Przygotowanie: Anna Giemza - Jurga
Opieka podczas stażu: Anna Giemza
- Jurga, Katarzyna Myrcik
Koordynator: Katarzyna Myrcik
Zarządzanie projektem: Jolanta
Wróbel

Ośrodek w Schkeuditz:

- pokoje 3, 4, 5,6 osobowe z łazienkami
- dostęp do internetu bezprzewodowego
- telewizory w pokojach
- pościel udostępnia organizacja
przyjmująca
- ręczniki przywożą grupy ze sobą
- wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja
- darmowe bilety kolejowe do Lipska dla
całej grupy
- na miejscu: bilard, xBox, dyskoteki,
- boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki
nożnej

Zobowiązania:
- Instytucja wysyłająca organizuje
podróż, ubezpieczenie OC, NNW, KL
z otrzymanych funduszy z programu
POWER VET pokrywa opłaty za
koszty kształcenia, zakwaterowania,
wyżywienia, organizacji praktyki
- Uczestników obowiązuje Regulamin
instytucji przyjmującej oraz Regulamin
Wyjazdu na Praktykę Zawodową ZSOT
oraz Statut Szkoły
- Uczestnicy godnie reprezentują swoją
szkołę, miasto i kraj

Uczniowie zgłosili się na wyjazd do
Niemiec z uwagi na korzyści, które się z
tym wiążą. Każdy z nich otrzymał
certyfikat. Dostaną także dokument
Europass
Mobility
honorowany
we
wszystkich krajach europejskich, a także
zaświadczenie ukończenia kursu języka
angielskiego zawodowego. Będą to
pierwsze ważne dokumenty w ich
zawodowym portfolio, umożliwiające – jak
mówi Simon Dudek z 2TIB - lepszy start
w
przyszłość.
Wszyscy
liczą,
że
czerwcowe
egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie okażą się
łatwiejsze
po
dwóch
tygodniach
intensywnej praktyki. Staż był całkowicie
nieodpłatny dla uczestników. Każdy z nich
otrzymał utrzymanie, ubezpieczenie i
kieszonkowe.
- Nauczyłem się na wielu umiejętności i
zdobyłem dużo wiedzy, która przyda mi
się w przyszłości – komentuje Mateusz
Brol z 2TI.

- Praktyki te otwarły mi nowe drogi, o
których wcześniej nie myślałam –
mówi Joanna Bodora z klasy 2TIB.
Wiele osób akcentuje wartość zadań
wykonywanych
w
grupie.
Inni
skupiają się na umiejętnościach
fachowych
i
poznaniu
języka
technicznego. Komunikacja odbywała się wyłącznie po angielsku.
- Dla mnie najważniejsza była
wiedza,
jaką
wyniosłem
–
podsumowuje swój udział Patryk
Kik z 3TII. - Uczyliśmy się kodować
oraz tworzyliśmy sieć lokalną w
symulatorze, co bardzo mi pomogło
w zrozumieniu sieci. Tworzyliśmy
inteligentny dom, sieć i łączyliśmy je
w całość, tworzyliśmy bazy danych
oraz zarządzaliśmy nimi. Wspominał
będę także to, jak spędzaliśmy czas
poza
praktykami
w
Muzeum
Techniki czy Muzeum Higieny.
Cieszę się, że dzięki temu w
przyszłości łatwiej mi będzie znaleźć
pracę za granicą.
- Dla mnie najważniejsza jest
wyniesiona wiedza. Nauczyłem się
rzeczy,
których
jeszcze
nie
przerabiałem w szkole. Cieszę się,
że dzięki temu w przyszłości będę
miał większe szanse i możliwości na
znalezienie pracy za granicą oraz z
tego, że dostaniemy Europassy –
Kacper Słabik z klasy 2TI.

NOWY PROJEKT ZSOT
2018-19:
Staż w Niemczech sukces na rynku pracy
U c z e s t n i c y wyjazdu
to
uczniowie
Technikum nr 2 w ZSOT. Na 2-tygodniowy
staż
do
Niemiec
pojedzie 10
informatyków, 10 mechaników (klasa 2) i
5 architektów krajobrazu (klasa 3).

Z uwagi na kontynuację partnerstwa z
firmą Vitalis ze Schkeuditz k/ Lipska, w
projekcie obowiązywać będą te same
zasady
uczestnictwa,
co
w
poprzednim.
Podróż,przygotowanie, ubezpieczenie,
utrzymanie i kieszonkowe, wyżywienie
uczestników
sfinansuje
program
Erasmus+
lub POWER VET w
ramach
akcji Mobilność
osób
uczących się i kadry w ramach
kształcenia zawodowego.

Kryteria naboru:
1. ocena z zachowania : poprawna- 2 pkt,
dobra- 3 pkt, bardzo dobra- 4 pkt, wzorowa
5- pkt.
2. frekwencja : 80%-84%-2 pkt, 85%- 89%3 pkt, 90%-94%- 4 pkt, 95%-100% - 5 pkt
3.
średnia
ocen
z
przedmiotów
zawodowych na świadectwie 2,0- 2,9- 2
pkt, 3,0-3,5- 4 pkt; 3,6-4- 8 pkt, 4,1- 4,5- 12
pkt , od 4,6- 16 pkt
4. średnia ocena z j. angielskiego - 2,02,9-2 pkt,3,0-3,5- 3 pkt;3,6-4,0- 6 pkt, 4,14,5- 9 pkt , od 4,6- 12 pkt.
5.pochodzenie
ucznia
o wzorowym
zachowaniu z okolic wiejskich, rodzin
niezamożnych,
zastępczych
lub
patologicznych
punkty
przyznaje
wychowawca- do 4 pkt.
Po analizie dokumentów odbędzie się
rozmowa
kwalifikacyjna
w
języku
Gdybym
mógł,
z
chęcią
angielskim
przystąpiłbym ponownie do projektu ze
względu na jego jakość organizacji
Harmonogram:
całego stażu. Polecam projekt swoim
XI 2018 - nabór
kolegom. Pozwolił mi on na zgłębienie
XII 2018- V 2019 przygotowanie
wiedzy zawodowej, co według mojej
opinii zwiększa moje szanse na
VI 2019 staż w Niemczech
polskim oraz międzynarodowym rynku
pracy. Jestem zadowolony, że mogłem
Projekt
został
złożony
do
oceny.
Jego
rozpoczęcie zaplanowano na listopad 2018 uczestniczyć w tym projekcie –
pod warunkiem otrzymania dotacji.
Bartłomiej Waliszko 2TI

NASZE OKNO NA ŚWIAT

Zagraniczne wyjazdy ZSOT
Trudno policzyć, ile razy uczniowie
ZSOT wyjeżdżali za granicę na staże
zawodowe. Z każdym rokiem w szkole
realizowane są wyjazdy, w których
uczestniczą
uczniowie.
Dominują,
rzecz jasna, technicy - z racji
szczególnego uprofilowania szkoły.
Licealiści
natomiast
korzystają
z
wymian młodzieżowych, których w
szkole nie brakuje.
Do jednych i drugich wyjazdów
trzeba wykazać się determinacją i
pracowitością,
bo
zagraniczne
doświadczenia nie są wycieczką ani
rozrywką, a przede wszystkim formą
edukacji. Niełatwo się dostać na listę
przyjętych. Kryteria są jasne: wyniki w
nauce, zachowanie i frekwencja. Na
wymiany młodzieżowe natomiast realizacja
zadań
projektowych
i
znajomość języka. Nie ma nic na
piękne oczy.

Nasz obecny projekt w ramach
Erasmus+, Akcja A2 Partnerstwa
strategiczne:
Window
to
the
European Eunion - Guidebook
about Germany, Poland, Iceland and
Turkey.
Chcesz się przyłączyć? Zgłoś się do
nauczycieli:
Anna Giemza - Jurga, Jolanta Wróbel,
Monika Ziaja, Beata Kąpielska, Marta
Pulcer, Maciej Dawid.

Window to the European Union
Guidebook about
Germany,
Poland, Iceland and Turkey
Ekipa Erasmusa plus ma pełne ręce
roboty. Od października 2017r. Beata
Kąpielska wraz z grupką młodzieży
przygotowywała kampanię informacyjną
dotyczącą instytucji Unii Europejskiej.
Zwieńczeniem akcji była prezentacja,
która odbyła się 22 stycznia 2018r.
Zainteresowanie
naszej
młodzieży
przerosło nasze oczekiwania, dlatego
rozpoczynamy
cykl
lekcji
prowadzonych przez uczniów dla
uczniów "Instytucje UE bez tajemnic".
Informatycy pod opieką Marty Pulcer i
Macieja
Dawida
zaprojektowali
i
wykonali stronę internetową projektu,
która
informuje
o
bieżących
wydarzeniach związanych z projektem
oraz będzie miejscem, w którym
zamierzamy
publikować
wszystkie
wirtualne produkty. Zapraszamy do jej
odwiedzania.
Dowiecie
się
tam
ciekawych
informacji
o
szkołach
partnerskich, a także możecie obejrzeć
galerię zdjęć.
http://erasmus.zsot.lubliniec.pl/

Uczniowie
pracujący
w
projekcie
odpowiadają na pytania dotyczące ich
oczekiwań związanych z realizacją
projektu, rozwiązują testy z języka
angielskiego, badają polskie przepisy
związane z prawami i obowiązkami,
które sukcesywnie uzyskujemy wraz z
ukończeniem określonego wieku i
poszukują
najpopularniejszych
sposobów spędzania czasu wolnego
przez młodych Polaków.
A wszystko to po to... aby już wkrótce
przedstawić rezultaty naszych badań
kolegom z krajów partnerskich i
porównać je z danymi Niemców,
Islandczyków i Turków w czasie
spotkania, które już w kwietniu odbywa
się w naszej szkole.
Zapraszamy wszystkich do udziału w
zajęciach w ramach projektu oraz
nawiązywania kontaktów międzynarodowych podczas pobytu partnerów w
naszych gościnnych progach.
To jeszcze nie wszystko, bo skoro
spotkanie
w
naszej
szkole,
to
przygotowań jest cała masa.
Maszyna właśnie ruszyła. Cała załoga
na pokład!
AJG

Window to the European Eunion Guidebook about Germany, Poland,
Iceland and Turkey.
Kraje partnerskie: Niemcy, Islandia,
Turcja.
Nasze główne zadania:
1. Stworzenie strony projektu, jej
bieżąca
aktualizacja,
zbieranie
materiałów i produktów od partnerów i
zamieszczanie ich na stronie,
2. Organizacja spotkania partnerów
wiosną
2018,
przygotowanie
warsztatów
dla
partnerów
ze
stosowania programów photoshop i
publisher
3. Wypracowywanie, przygotowywanie
do
prezentacji
materiałów
w
poszczególnych fazach zgodnie z
harmonogramem.
4. Publikowanie informacji o projekcie,
jego produktach i postępach w realizacji

WYMIANY UCZNIÓW
Hiszpania, Grecja, Włochy, Rumunia,
Czechy, Islandia, Niemcy, Finlandia
Turcja, Węgry, Chorwacja, Indie
Co roku w ZSOT odbywa się co
najmniej 1-2 wymiany. Przyjmujemy też
gości u siebie. Są kraje, w których
mieliśmy kilku partnerów. Są też
partnerzy, z którymi współpracowaliśmy
kilkakrotnie.

SZKOLENIA NAUCZYCIELI
Hiszpania, Norwegia, Islandia,
Wielka Brytania, Grecja, Indie,
Gruzja, Finlandia
Nauczyciele
realizują
szkolenia
zagraniczne podczas wakacji. Szkolą
się przedmiotowo i szlifują angielski,
nawiązują nowe kontakty, które
owocują kolejnymi partnerstwami

STAŻE ZAWODOWE
- informatycy - 5 razy ( Niemcy,
Hiszpania)
- budowlańcy - 2 razy (Niemcy)
- hotelarze - 3 razy (Norwegia, Cypr)
- architekci krajobrazu - 2 razy
(Hiszpania)
- mechanicy - 5 razy (Niemcy)

Publikacja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach projektu "Staże zawodowe w Niemczech dla
informatyków i mechaników ze Śląska"

