NASZA SZKOŁA
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Czyżewie jest szkołą publiczną, założoną 1 września
1996 roku. Placówka kształci młodzież i dorosłych
w szkołach różnego typu: technikum, zasadniczej
szkole zawodowej i szkole policealnej, w zakresie
wielu różnych zawodów, m.in.: technik informatyk,
technik agrobiznesu, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej
czy technik rachunkowości.
Wysoki poziom kadry naukowej gwarantuje
kształcenie zawodowe na wysokim poziomie. Dużą
wagę przywiązujemy również do kształtowania
u uczniów otwartych i tolerancyjnych postaw.
Dokładamy wszelkich starań, aby plan nauczania był
dostosowany do standardów europejskich i szybko
zmieniającego się rynku pracy. W tym kontekście,
w 2012 roku udało się poszerzyć ofertę edukacyjną
i pozyskać zagranicznych partnerów. Dzięki temu
uczniowie otrzymali szansę odbywania praktyk
zagranicznych. Każdego roku kilkunastu uczniów
naszej Szkoły wyjeżdża na staż do jednego
z partnerów we Włoszech lub Niemczech, a teraz –
dzięki projektowi „Lepsze szanse na europejskim
rynku pracy” dajemy naszej młodzieży szansę wyjazdu
do Grecji!

http://www.zsoiz-czyzew.pl
https://www.facebook.com/ZSOiZim-Stefana-Kardynała-Wyszyńskiegow-Czyżewie-1590470851267925/
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uczniów

kwiecień 2018

12 techników żywienia i usług gastronomicznych
10 techników agrobiznesu
10 techników informatyków

LEPSZE SZANSE
NA EUROPEJSKIM
RYNKU PRACY

Zespół Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Czyżewie

wrzesień 2018
12 techników żywienia i usług gastronomicznych
10 techników agrobiznesu
10 techników informatyków

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH
IM. STEFANA KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO W CZYŻEWIE

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036476 realizowany w ramach
Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT:

CELE PROJEKTU:

PARTNER:

Duży nacisk na nauczanie teoretyczne, niska jakość
praktyk zawodowych i staży, niedostosowane do
dzisiejszych realiów metody nauczania – to jedne
z wielu problemów, z jakimi zmagają się polskie
szkoły. Warto dodać do tego również problemy
językowe – uczniom brakuje pewności siebie
i otwartości, aby faktycznie się językami obcymi
posługiwać. ZSOiZ w Czyżewie chce pokonywać te
słabości i gwarantować swoim uczniom jak najlepsze
warunki edukacyjne, umożliwiając im uzyskanie nie
tylko teoretycznej wiedzy, ale również praktycznych
umiejętności, które będą potrafili wykorzystać tak
w kraju, jak i pracując za granicą, na co pozwoli
dobra znajomość języka obcego.

Projekt przewiduje wdrożenie szeregu działań
z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego,
w ramach których 64 uczniów ZSOiZ w Czyżewie
nabędzie i rozwinie szereg kompetencji osobistych
i zawodowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z greckim
partnerem, którym jest Kika Mobility Training Center.
Jej siedziba znajduje się w mieście Larissa. Jest to
jedna z największych i najdynamiczniej
rozwijających się organizacji w regionie, która
gwarantuje organizację projektu na najwyższym
poziomie, pod okiem wykwalifikowanych
specjalistów, którzy służą merytorycznym wsparciem
i opieką nad stażystami w czasie trwania całego
programu.

Projekt pt. „Lepsze szanse na europejskim rynku
pracy” zaspokoi wiele z wyżej wymienionych potrzeb.
W jego ramach uczniowie poznają nowe kultury, jak
również podszlifują swoje umiejętności w zakresie
posługiwania się językiem obcym, co pozwoli im być
bardziej otwartymi na inne kultury, jak też lepiej
przygotowanymi do funkcjonowania na europejskim
rynku pracy. Dzięki bogatemu programowi praktyk,
połączonemu z kształceniem teoretycznym na
wysokim poziomie, uczniowie staną się bardziej
atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, gdyż
w Polsce i w Europie wciąż jest zapotrzebowanie na
wysokiej klasy specjalistów w takich zawodach jak
technik informatyk, technik agrobiznesu czy technik
żywienia i usług gastronomicznych.
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Szczegółowe cele projektu:
1. Wdrożenie działań przygotowawczych oraz
programów stażowych dla 64 uczniów, w tym
24 techników żywienia i usług gastronomicznych,
20 techników agrobiznesu, oraz 20 techników
informatyków.
2. Włączenie do naszego programu nauczania
nowoczesnych metod kształcenia, a dzięki temu
– udoskonalenie go.
3. Zwiększenie szans na zatrudnienie naszych
uczniów oraz wykreowanie u nich aktywnych,
otwartych, tolerancyjnych postaw, umacniając
tym samym ich pewność siebie.
4. Podniesienie poziomu znajomości języków
obcych, w szczególności w zakresie języka
angielskiego i greckiego, dzięki czemu uczniowie
ZSOiZ będą gotowi do podjęcia pracy za granicą.
5. Stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych
praktyk, dzielenia się wzajemnymi
doświadczeniami i przeniesienia doświadczenia
na program staży realizowany przez uczniów
w przyszłości.
6. Rozwój europejskiego wymiaru kształcenia
i szkolenia zawodowego w naszej Szkole.
7. Podniesienie poziomu umiejętności zarządzania
u kadry ZSOiZ w Czyżewie.

Kika to prężnie działająca instytucja przyjmująca,
która z powodzeniem zrealizowała wiele projektów
mobilnościowych, szkoleń oraz praktyk zawodowych,
w ramach różnych programów unijnych. Posiada
wieloletnie doświadczenie, nawiązuje i utrzymuje
relacje z wieloma organizacjami,
przedsiębiorstwami oraz firmami lokalnymi na
terenie Grecji. Przy wyborze miejsc odbywania
praktyk dla młodzieży kieruje się doświadczeniem
w zakresie dostosowywania systemu kształcenia
i oferowanych kierunków do potrzeb rynku pracy
oraz kształcenia w konkretnych branżach. Celem
firmy jest rozwijanie zawodowej współpracy
i udzielanie pomocy młodym ludziom poszukującym
zatrudnienia. W każdym projekcie KIKA stawia na ich
innowacyjność, oferując nowoczesne metody
nauczania zawodowego.

uczniów

odbędzie praktyki
zawodowe w Grecji

2 mobilności w 2018 r.

KIKA MOBILITY
TRAINING CENTER

