"Mobilni na europejskim rynku pracy"

Projekt "Mobilni na europejskim rynku pracy" skierowany był do słuchaczy Centrum Kształcenia
Ustawicznego Ekonomistów, którzy kształcą się w zawodach technik logistyk, technik administracji
i technik informatyk. Uczestnikami projektu było 45 młodych słuchaczy. Projekt miał pomóc w
pokonaniu barier wynikających z braku samoakceptacji, pobudzeniu kreatywności, operatywności
i wsparcia najbliższych, ma pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy, zarówno krajowym, jak
i zagranicznym. Uzyskane certyfikaty pozwolą na lepszy start na konkurencyjnym rynku pracy.
Cele projektu:
– zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie logistyki, administracji i informatyki na
niemieckim rynku pracy
– zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej na rynku europejskim ,
– zdobycie wiedzy n/t racjonalnej gospodarki - poszerzenie kompetencji językowych,
wielojęzyczność
– uzyskanie uznawanych w Europie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe,
posługiwania się technologiami TIK
– otwarcie na inną kulturę .
W realizacji projektu zaplanowaliśmy udział trzech grup słuchaczy naszej instytucji.
Są to słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i jednocześnie uczestnicy
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach: technik administracji i technik
informatyk ( taka forma kształcenia to nowatorstwo wynikające z reformy wprowadzonej w
polskim szkolnictwie zawodowym w 2012 roku). Kolejna grupa słuchaczy, która wzięła
udział w realizacji projektu to słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie technik logistyk.
Należą do niej słuchacze, którzy do tej pory ukończyli jedynie licea ogólnokształcące
( często bez Świadectwa dojrzałości). Ze względu na wielozawodowość tych grup, program
treningów stażowych zorganizowanych przez niemiecką firmę VITALIS , pod względem
merytorycznym odpowiada podstawom programowym obowiązującym w zawodach technik
logistyk, technik administracji oraz technik informatyk. Każdy program zakłada realizację
zadań uwzględniających efekty kształcenia w danym zawodzie. Poszczególne programy
opracowane z niemieckim partnerem to:
1) w zawodzie technik logistyk " EUROPEJSKI POZIOM USŁUG LOGISTYCZNYCH W
WARUNKACH FIRMY NIEMIECKIEJ"
2) w zawodzie technik administracji " EUROPEJSKIE STANDARDY OBSŁUGI
KLIENTÓW JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"
3) w zawodzie technik rachunkowości " EUROPEJSKI POZIOM USŁUG
INFORMATYCZNYCH W WARUNKACH FIRM NIEMIECKICH".
Oczekiwane rezultaty oraz tak zwaną wartość dodaną projektu upatrujemy zarówno w
nabytych umiejętnościach zawodowych, doświadczeniach, jak również w podniesieniu
samooceny przez samych uczestników projektu, co może skutkować w przyszłości
łatwiejszym odnalezieniem się na rynku pracy .

