Zakończenie realizacji projektu „Staż w zagranicznym
przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji
zawodowych”
2019-08-20
W dniu 27 czerwca 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu
Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pt.
„Staż w zagranicznym przedsiębiorstwie szansą na podniesienie kompetencji zawodowych”
zrealizowanego w ramach programu Erasmus+.

W dniach od 21.01.2019 r. do 01.02.2019 r. dwudziestu słuchaczy Szkoły Policealnej
dla Dorosłych w zawodach technik administracji, technik informatyk oraz technik
rachunkowości wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w
Dublinie w Irlandii.
Słuchacze w zawodzie technik administracji i technik rachunkowości odbyli praktyki w
następujących przedsiębiorstwach: Rostra Solicitors, Thomas Barry and Company
Solicitors, Holiday Homes Direct, IBAT College Dublin, ADC College Dublin, Limelight
Communications, Westside Tax Consultants i FMC Financial Management Consultants.
Słuchacze w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w praktykach w firmach
informatycznych, takich jak The Laptop Shop, Lynch Computer Repair, Camara
Education Ireland, Cellhub PC Phone Centre, Techcell Ireland, Datapac, Fixit.
Instytucją partnerską pośredniczącą, która zapewniła organizację praktyk oraz
zakwaterowanie u rodzin, był ADC College w Dublinie, który posiada wieloletnie
doświadczenie oraz dobrą renomę w doborze odpowiednich pracodawców i
organizacji staży zawodowych. ADC College zapewnił słuchaczom praktyki zawodowe
w rzeczywistym środowisku pracy w przedsiębiorstwach w Dublinie dopasowane do
ich potrzeb, opiekę mentorską podczas ich odbywania (indywidualne konsultacje,
pomoc wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu), certyfikaty
poświadczające odbycie praktyki zawodowej, zakwaterowanie oraz pomoc w
organizacji mobilności.
Celem projektu było uzyskanie przez uczestników dodatkowych kompetencji
zawodowych dzięki poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu administracji,
rachunkowości oraz informatyki oraz wykorzystanie jej w praktyce w rzeczywistym,
międzynarodowym środowisku pracy w czasie dwutygodniowych staży zawodowych
w przedsiębiorstwach w Dublinie w Irlandii. Dodatkowo uczestnicy rozwinęli
kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim
zawodowym oraz zdobyli nowe doświadczenia i kontakty zawodowe. Przełamali
barierę w komunikowaniu się i używaniu języka angielskiego podczas kontaktów z
rodzimymi użytkownikami języka (byli zakwaterowani u irlandzkich rodzin) oraz
poznali historię i kulturę Irlandii, zwiedzili zabytki i muzea w Dublinie, a podczas
całodniowej wycieczki z przewodnikiem muzeum Tytanika w Belfaście oraz Groblę
Olbrzyma nad Oceanem Atlantyckim.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków Erasmus+ wyniosło 39 846
euro.
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