Weź udział w projekcie i podnieś swoje
kompetencje!

„Staże dla uczniów Technikum Informatycznego to otwarty
europejski rynek pracy dla absolwentów ASP”
o numerze 2017-1-PL01-KA102-036521
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekt skierowany jest do uczniów o dziedzinie kształcenia technik informatyk
z Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży .
W projekcie weźmie udział 56 uczniów.
Cel projektu: podwyższenie jakości oferty ASP w zakresie podniesienia kompetencji
ogólnych, kluczowych i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych
kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez:
Lidera

Partnera ponadnarodowego

Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna w Łomży
(Polska)

Golden Sun Mobility Center w Platamonas
(Grecja)
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Projekt obejmie etapy:
1. PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI
þ rekrutacja uczniów na staże do Grecji
(w roku szkolnym: 2017/2018 – 28 uczniów, 2018/2019 – 28 uczniów):
- wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej, złożenie formularzy,
- zakwalifikowanie do udziału w projekcie i podpisanie dokumentów.
þ przygotowanie organizacyjne i formalno-prawne do mobilności uczniów,
þ przygotowanie uczestników do wyjazdów na staże:
- zajęcia z przygotowania kulturowego (5 godz./grupa),
- warsztaty integracji i współpracy (3 godz./grupa),
- przygotowanie językowe (8 godz./grupa).
2. REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI
þ pobyt uczniów na stażach obejmuje:
- transport,
- zakwaterowanie i wyżywienie,
- opiekę opiekunów.
þ adaptacja kulturowa:
- spotkanie z Partnerem ponadnarodowym,
- 1 wycieczka poznawcza.
þ realizacja zagranicznych staży w zakresie kształcenia i szkolenia
zawodowego:
- staże będą trwały 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu.

Biuro projektu:
Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna
ul. Studencka 19, 18-402 Łomża
tel. 86 215 02 49
e-mail: asp@wsa.edu.pl
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