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Podsumowanie przebiegu realizacji projektu
Projekt realizowany przez WZDZ w Opolu był odpowiedzią na potrzebę podnoszenia
kompetencji zawodowych, językowych oraz społecznych uczniów w kontekście
zapotrzebowania europejskiego rynku pracy na wykwalifikowanych i doświadczonych
pracowników. W projekcie uczestniczyło w stażach zawodowych łącznie 60 uczniów
z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, uczących się w branżach:
gastronomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej i turystycznej, informatycznej.
W kontekście potrzeb zawodowych i osobowościowych, projekt realizował cele:
- rozwój i nabycie praktycznych umiejętności zawodowych,
- wzmocnienie i rozwój ponadnarodowej mobilności na europejskim rynku pracy,
- zdobycie międzynarodowych certyfikatów przez Uczestników/uczestniczki projektu
- doskonalenie umiejętności językowych,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości,
- nawiązanie współpracy z jednostką posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenia
w realizacji programów mobilności.
Uczniowie odbywali 3-tygodniowe praktyki/staże zawodowe w przedsiębiorstwach we
Włoszech (Sycylia) w okresie od lutego 2017 roku do czerwca 2018 roku. Każdej z sześciu
10 osobowych grup mobilności towarzyszył jeden opiekun z Polski. W trakcie stażu
uczniowie realizowali zagadnienia w oparciu o podstawą programową i wspólnie z partnerem
opracowany program kształcenia w danym zawodzie oraz nabywali praktyczną wiedzę
z zakresu wykonywanego zawodu.
Projekt skierowany był do uczniów klas I-IV technikum i I-III Szkoły Branżowej I stopnia
(Zasadniczej Szkoły Zawodowej) kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik
informatyk, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
usług fryzjerskich, fryzjer, kucharz.
W projekcie wzięło udział 60 uczniów w sześciu 10-osobowych grupach zainteresowanych
z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem i podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Uczestnicy projektu zostali wybrani w wyniku rekrutacji. Organizację procesu rekrutacji
przeprowadził specjalista ds. rekrutacji, a rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie
przeprowadziła powołana Komisja
Rekrutacyjna w składzie: Prezes WZDZ i dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz
specjalista ds. rekrutacji. Rekrutację właściwą poprzedzały działania informacyjnopromocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w szkole, stronie
internetowej szkoły, a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań
bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu.
Rekrutacja była przeprowadzona w oparciu o: zasady równego dostępu do informacji
o realizowanym projekcie, równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd
zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie oraz jasno
i przejrzyście określone kryteria naboru.

Rekrutacja do projektu odbyła się w następujących etapach:
1. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
2. Poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach
udziału: zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu.
3. Przeprowadzenie rekrutacji: przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy
zgłoszeniowych (specjalista ds. rekrutacji), kwalifikacja uczestników projektu zgodnie
z ustalonymi kryteriami wyboru (komisja rekrutacyjna).
4. Ogłoszenie wyboru ostatecznej grupy na zakończenie każdej z sześciu rekrutacji.
Wszystkie grupy przeszły następnie odpowiednie przygotowanie kulturowo-językowe.
Warunkami uczestnictwa w projekcie było:
1. Akceptacja postanowień regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Podpisanie umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją
wysyłającą w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
3. Podpisanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystaniu wizerunku na potrzeby projektu: „Włoskie smaki - nowe doświadczenia
zawodowe szansą na regionalnym i europejskim rynku pracy”.
Realizacja projektu miała wielowymiarowy charakter, który zapewnił oddziaływanie nie tylko
na samych uczestników mobilności, ale również na całą jednostkę. poprzez nawiązanie
współpracy z jednostką posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji
programów mobilności. Korzyściami długoterminowymi to przede wszystkim wzmocnienie
pozycji i wizerunku szkoły, jako jednostki nowoczesnej wykorzystującej najnowsze
rozwiązania i oferującej bogaty wachlarz możliwości rozwoju zawodowego, co wpłynie na
zwiększenie atrakcyjność szkoły, szkolnictwa zawodowego, a w przyszłości większy rozwój
gospodarczy w regionach.
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