Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem
w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce
programy „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius
i Grundtvig). Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej
Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. W ramach programu dofinansowanie uzyskują m.in. projekty
z sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”, które zakwalifikowały się na listę
główną.
Duże zainteresowanie instytucji tą inicjatywą, a także ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel
spowodowały, że część projektów złożonych do FRSE nie otrzymało jednak dofinansowania i trafiło na listę rezerwową.
Chcąc umożliwić realizację projektów instytucjom z listy rezerwowej FRSE pozyskała na ten cel środki z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach dwóch inicjatyw:
1) Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia
zawodowego" dotyczy listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja
1 „Mobilność edukacyjna” - konkurs 2014.
2) Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego" dotyczy listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe,
Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - konkurs 2015 i 2016.
Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które
przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia
Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do
realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). Dofinansowanie wniosków
z konkursu 2016 jest drugą edycją działania w ramach realizowanego przez FRSE projektu PO WER.

Informacja o realizacji projektu „Staż zagraniczny – profesjonalny start na rynku pracy”
przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Tytuł projektu:

„Staż zagraniczny – profesjonalny start na rynku pracy”

Nr projektu:

2016-1-PL01-KA102-024308

Kwota przyznanego dofinansowania:

483 620,81 zł

Miejsce stażu zagranicznego: Chemnitz – Niemcy
Terminy stażu zagranicznego:

07.11.2016 – 02.12.2016 – technik informatyk
27.02.2017 – 24.03.2017 – technik spedytor
08.05.2017 – 26.05.2017 – technik ekonomista

Po raz pierwszy uczniowie Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi
Mazowieckiej odbędą zagraniczną praktykę zawodową w Chemnitz w ramach programu unijnego.
W stażu zagranicznym uczestniczyć będzie po 16 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk,
technik spedytor, technik ekonomista oraz 6 nauczycieli – opiekunów.
Celem kształcenia zawodowego naszej szkoły jest przede wszystkim przygotowanie młodzieży do życia
w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na
zmieniającym się rynku pracy. Kształcąc zawodowo nasza szkoła wychodzi naprzeciw zmianom społecznogospodarczym jakie miały miejsce w ostatnich latach i które dotyczą m.in. rosnącego udziału handlu
międzynarodowego, mobilności geograficznej i zawodowej, nowych technik i technologii, a także wzrostu
oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.
Pomysł przystąpienia do projektu powstał w wyniku diagnozy potrzeb uczniów naszej szkoły, analizy rynku
pracy oraz wniosków wynikających ze współpracy szkoły z lokalnymi zakładami pracy. Chcemy, jako szkoła,
sprostać wymaganiom stawianym naszym absolwentom przez lokalnych, regionalnych, a także europejskich
pracodawców. Obecny pracodawca poszukuje pracowników przedsiębiorczych, mobilnych, znających języki
obce oraz charakteryzujących się dużymi umiejętnościami zawodowymi, potwierdzonymi odbytą praktyką,
referencjami, i międzynarodowymi certyfikatami. Nabyte doświadczenia w firmach niemieckich będą dla
uczestników projektu doskonałym uzupełnieniem procesu kształcenia.
Przystępując do projektu pragniemy poprawić jakość oferowanego kształcenia zawodowego w naszej szkole
poprzez wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji (wiedzę, umiejętności i postawy) w celu poszerzenia
ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza
jego granicami, poprawę znajomości języka niemieckiego, zwiększenie samodzielności i otwartości.
Główne cele projektu:









podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego,
zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych na poziomie europejskim,
wykorzystanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
doskonalenie języka niemieckiego w aspekcie zawodowym,
zwiększenie mobilności uczniów,
zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego,
poznanie dziedzictwa kulturowego Niemiec,
zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Partnerzy projektu:



Beneficjent projektu - Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ;
Partner zagraniczny - F+U Sachsen gGmbH Internationale Projekte (Rathausstraße 7, 09111
Chemnitz, Niemcy). Organizacja ta specjalizuje się w realizacji międzynarodowych projektów dla
młodzieży szkolnej i studentów w zakresie kształcenia zawodowego, językowego i międzykulturowego.
Zrealizowała projekty w zakresie mobilności z ponad 7000 uczestników z krajów Europy Wschodniej
(Polska, Litwa, Czechy, Węgry, Bułgaria) Południowej (Hiszpania, Portugalia), Zachodniej (Wielka
Brytania) oraz Turcji. Współpracuje ze szkołami, centrami kształcenia zawodowego oraz
przedsiębiorstwami przyjmującymi uczniów na praktyki i staże zawodowe.

