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Opis znaczenia realizacji projektu
Wszystkie założone cele w projekcie zostały osiągnięte.
1/.Podniesiono kompetencje i umiejętności zawodowe uczniów i nauczycieli
biorących udział w projekcie;
Świadczą o tym wyniki badań ewaluacyjnych odbywających się po zakończonej
mobilności. Większość uczniów wskazywała na nabycie nowych kompetencji
zawodowych, nieliczni mówili o tym, że jedynie doskonalili te, które już
wcześniej nabyli, nie wzrosły natomiast kompetencje i umiejętności jednej
uczennicy. Szkolenia praktyczne uczniów szkoły, szczególnie w obszarach,
w których realizowano organizację mobilności - branże hotelarsko-turystyczna,
gastronomiczna, fryzjerska, informatyczna wymagają ciągłego podnoszenia
kwalifikacji i umiejętności. Ważny jest tutaj aspekt "umiędzynaradawiania"
ich i nauki praktycznej z wykorzystaniem doświadczeń i możliwość zapoznania
się z rozwiązaniami oraz doświadczeniami zagranicznymi. Ciągłe podnoszenie
kwalifikacji i "podpatrywanie" nowoczesnych
rozwiązań europejskich nie jest możliwe do realizacji na poziomie regionu.
Konfrontacja z zagranicznymi nowinkami pozwala na ich adaptację na
regionalnym rynku pracy.
Organizacja praktyk zagranicznych pozwoliła poszerzyć uczniom posiadaną
wiedzę i kompetencje zawodowe o rozwiązania stosowane za granicą jak
również zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi,
organizacyjnymi czy nowymi trendami w każdym z obszarów, z których na
praktyki kierowani byli uczniowie. Ankiety absolwentów szkoły biorących
udział w projekcie wskazują, że doświadczenie zdobyte w czasie zagranicznego
stażu miało decydujące znaczenie podczas startu na rynku pracy (rekrutacji).
60 uczniów szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Opolu odbyło ponadnarodową mobilność na europejskim rynku pracy.
Każdemu uczestnikowi projektu wystawiono certyfikat potwierdzający odbycie
zagranicznego stażu oraz Europass mobilność.
2/.Podniesiono kompetencje i umiejętności językowe uczestników projektu, na
co wskazują ankiety ewaluacyjne. 43 Uczestników/czek wskazało na poprawę
swoich umiejętności językowych podczas pobytu za granicą,
natomiast 11 Uczestników/czek powiedziało, że nie poprawiło umiejętności, ze
względu na fakt iż już wcześniej posługiwało się nim biegle.

Bardzo ważnym aspektem realizacji projektu była możliwość doskonalenia
umiejętności językowych niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy.
Poruszanie się w zglobalizowanym świecie, wymaga coraz lepszej znajomości j.
obcych – zwłaszcza języka angielskiego, którego nieznajomość nie tylko
zwiększa zagrożenie wykluczeniem, ale także zmniejsza szanse na zdobycie
dobrze płatnej pracy, zważywszy na fakt, że pracodawcy często wymagają
przynajmniej komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
3/.Kształtowano otwartość i wrażliwość międzykulturową. Wyjazd ten pozwolił
na przełamanie barier w kontaktach międzyludzkich, a samych uczniów nauczył
samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ze względu na
fakt, iż szkoły zawodowe i techniczne częściej wybierają osoby pochodzące z
rodzin uboższych i terenów wiejskich dla dużej liczby uczniów wyjazd był
pierwszym kontaktem z inną kulturą i rozwiązaniami. Przygotowanie językowe i
kulturowe pozwoliło zmniejszyć tę barierę i umożliwić lepsze przygotowanie się
do projektu mobilności.
4/.Nawiązano współpracę z jednostką posiadającą odpowiednią wiedzę
i doświadczenie w realizacji programów mobilność oraz podnoszenia
kompetencji i kwalifikacji zarówno uczniów jak i kadry nauczycielskiej.
Realizacja projektu uzmysłowiła WZDZ, iż silne zaplecze partnerskie na arenie
międzynarodowej
może
znacznie
ułatwić
realizację
projektów
międzynarodowych, a wiedza o realizowanym projekcie w środowisku
lokalnym rozprzestrzeniła się bardzo szybko i okazało się, że jest więcej
instytucji
zainteresowanych
wspólną,
realizacją
przedsięwzięć
międzynarodowych.
Działaniem długoterminowym był wielokierunkowy rozwój uczniów jako
przyszłych fachowców, którzy przełamali barierę komunikacyjną oraz
poszerzyli swoje horyzonty rozwoju zawodowego i osobistego;
nawiązali kontakty międzynarodowe oraz zdobyli wiedzę oraz profesjonalne
przygotowania do ich wejścia na europejski rynek pracy.
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