PRAKTYKI W HISZPANII

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie od dnia 01 stycznia 2013 roku jest realizatorem unijnego
projektu w programie Leonardo da Vinci IVT – Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących
się pt ”Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z
Tarnowa i Pilzna”.
Realizacja projektu będzie polegała na organizacji praktyk zawodowych w Hiszpanii w
mieście Sewilla, dla uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie. W roku 2013 i 2014 zostaną
przeprowadzone 3 edycje wyjazdów dla czternastoosobowych grup stażystów. Łącznie w
projekcie weźmie udział 42 uczniów pod nadzorem 3 opiekunów. Staże zawodowe
zaplanowane zostały jako czterotygodniowe wyjazdy do Sevilli w okresie; 06 do 31 maja
2013r., 04 do 29 listopada 2013r. i 03 do 28 marca 2014r
Do udziału w stażach zagranicznych rekrutowani będą uczniowie ostatnich klas, kształcący
się w ramach profili: usługowego, gastronomicznego, budowlanego lub mechanicznego,
którzy odbyli już praktyki zawodowe w kraju, według zasad określonych w publikowanym
Regulaminie rekrutacji.
Wyjazd na praktyki poprzedzi realizacja przygotowania
kulturowo-językowego dla
uczestników staży. Uczniowie wezmą udział w kursach językowych: nauki języka
angielskiego branżowego oraz podstaw języka hiszpańskiego (przygotowanie będzie
kontynuowane w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane
bezpośrednio ze środowiskiem pracy) oraz przejdą szkolenie oparte o zagadnienia
dotyczące podstaw komunikacji międzykulturowej, a także różnic kulturowych w odniesieniu
do Polski i państwa goszczącego. Przygotowanie kulturowe (ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki regionu, w którym odbywają się staże) będzie prowadzone również
w trakcie trwania praktyk w Sewilli.
Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli będzie
organizacja Asociacion Motivarte. Wybór hiszpańskiego Partnera został podyktowany dużym
doświadczeniem zatrudnianego personelu w przeprowadzaniu podobnych przedsięwzięć,
dobrą opinią, którą cieszy się firma oraz możliwością bezpośredniego dostępu (dzięki
lokalizacji w Sewilli) do lokalnych firm z sektora MSP i tym samym trafnego doboru
podmiotów przyjmujących stażystów.
Uczniowie szkół rzemieślniczych w Tarnowie i Pilźnie to osoby w trakcie kształcenia
zawodowego w systemie dualnym (łączącego naukę teoretyczną odbywaną w szkole
zawodowej oraz praktyczną zorganizowaną w zakładzie rzemieślniczym), dla których
zaplanowane praktyki staną się odpowiedzią na potrzebę zdobycia nowego doświadczenia
oraz rozwinięcia umiejętności praktycznych związanych z obranymi dziedzinami kształcenia.
Program staży oraz ich przebieg został zaplanowany dla 4 profili zawodowych: usługowego,
budowlanego, mechanicznego i gastronomicznego (w ramach każdego profilu praktyki
odbędzie średnio 10 osób). Dzięki wykorzystaniu w trakcie zaplanowanych staży systemu
„job shadowing” uczniowie nie tylko będą mogli zapoznać się z pracą na danym stanowisku,
lecz także będą dopuszczani do aktywnego uczestnictwa we wszystkich czynnościach
wykonywanych w jego zakresie.
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Głównym celem organizacji praktyk w Hiszpanii jest wsparcie mobilności ponadnarodowej 42
uczniów doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą
z Tarnowa oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez stworzenie wychowankom
możliwości odbycia stażu zagranicznego, który wprowadzi ich na Europejski Rynek Pracy.
Udział w stażach zagranicznych pozwoli uczniom na poszerzenie posiadanej wiedzy i
zdobycie kwalifikacji zawodowych. Praca w środowisku odmiennym kulturowo i językowo,
styczność z nowymi technologiami i rozwiązaniami umożliwi transfer doświadczeń i
innowacji. Staże przyczynią się do podniesienia kompetencji społecznych praktykantów oraz
wzrostu ich umiejętności adaptacyjnych. Poznanie hiszpańskiego rynku pracy i jego specyfiki
przygotuje uczniów do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich
rynkach i tym samym przyczyni się do wzrostu ich mobilności. Kwalifikacje nabyte poprzez
praktyki w Hiszpanii zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na
lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej
działalności.
Zakończenie projektu ”Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół
zawodowych z Tarnowa i Pilzna” zaplanowane zostało na 31 maja 2014r.

