„Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość”
Podsumowanie projektu Erasmus+

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-023926
Termin praktyki zagranicznej: 6.11.2016 – 3.12.2016
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
Erasmus+ Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Projekt skierowany był do uczniów klas w zawodach: technik pojazdów
samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.
W projekcie wzięła udział grupa 30 uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach.
Uczniowie odbywali praktykę w firmie przyjmującej Vitalis GmbH w
Niemczech.

Cele projektu:
 podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych
uczniów,
 poprawa umiejętności językowych uczniów (poprawa znajomości języka
niemieckiego i angielskiego),
 pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności związanych z kształcenie w
zawodach technik/mechanik pojazdów samochodowych,
 zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów poprzez odbycie staży
na europejskim rynku pracy,
 kształtowanie wśród uczniów postaw otwartych, tolerancji,
przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo na
europejskim rynku pracy,
 rozwój osobisty uczniów, poprawa ich samooceny i pewności siebie,
 zebranie nowych doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów
zagranicznych, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur
 zwiększenie kompetencji organizacyjnych, międzykulturowych kadry
szkoły i partnera.
 zwiększenie atrakcyjności szkoły - organizacji wysyłającej – w zakresie
organizacji działań mobilnościowych i układania programów staży
dopasowanych do potrzeb i oczekiwań młodych osób.

Miejsce odbywania praktyk: organizacja przyjmująca Vitalis GmbH, Gut
Wehlitz koło Lipska w Niemczech.

Program stażu
Przez pierwsze dwa tygodnie stażyści wcielili się w SERWISANTÓW, czyli
doskonalili umiejętności na zakładach pracy, gdzie zajmowali się diagnostyką
samochodów, montażem i demontażem podzespołów samochodowych.

SERWISANCI

Drugą połowę stażu spędzili na ośrodku firmy Vitalis, gdzie od podstaw
budowali pojazd elektryczny typu e-buggy. KONSTRUKTORZY zaczęli od
wykonania projektów, następnie samodzielnie przygotowali poszczególne
elementy pojazdu.

Skonstruowanie pojazdu elektrycznego od podstaw wymagało zastosowania
nowych umiejętności, np. spawania.

Po dwóch tygodniach powstał kompletny pojazd jednosiedzeniowy typu
e-buggy.

Zdobyte kwalifikacje:
- znajomość zasad i wykonanie demontażu i montażu zespołów i podzespołów
pojazdu samochodowego,
- stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania diagnostyki
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
- dobieranie zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych lub ich
zamienników do wymiany,
- lokalizowanie i wymiana uszkodzonych podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych,
- przeprowadzanie weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów
samochodowych,
- przeprowadzanie prac naprawczych,
- przygotowanie części samochodowych (tj. układ hamulcowy, napęd
elektryczny, silnik, układ oświetleniowy, system wycieraczek, okablowanie),
- znajomość konstrukcji pojazdu typu e-buggy z napędem elektrycznym,
- znajomość zasad budowy i montażu systemu sterowania pojazdem
elektrycznym,
- znajomość budowy modułów elektronicznych i ich sposobu wbudowania do
pojazdu typu e-buggy,
- dobieranie narzędzi do obróbki metalu, czytanie i tworzenie rysunków
technicznych, dokumentacji technicznej,
- spawanie części metalowych,
- konserwowanie narzędzi w celu zapobiegania korozji i nadmiernej
eksploatacji materiału.
Certyfikaty:
 Dokumenty Europass-Mobility
 Dokumenty ECVET
 Zaświadczenia/certyfikaty o odbytym stażu w zagranicznych
przedsiębiorstwach
 Zaświadczenia o odbytym wsparciu językowo-szkoleniowopedagogicznym przed mobilnością

Program kulturowy
Uczestnicy brali udział w wycieczkach krajoznawczych do Drezna, Berlina i
Lipska. Mieli możliwość poznania bogatej kultury i architektury Niemiec.

Wycieczki dydaktyczne

Rozrywka
W czasie wolnym uczniowie mieli możliwość korzystania z klubu
młodzieżowego na terenie ośrodka Vitalis lub odwiedzić zagrodę danieli.

Opinie opiekunów
„Atmosfera panująca zarówno w miejscu zakwaterowania, jak i na praktykach
była miła i serdeczna. Opiekunowie stażu byli uczynni, otwarci na wszelkie
propozycje. Bardzo często wychodzili z własnymi inicjatywami, aby uatrakcyjnić
czas pobytu oraz praktyki. Pobyt ten pozwolił nam nauczycielom również na
doszlifowanie umiejętności konwersacji w języku niemieckim i angielskim.
Przez kontakt z opiekunami stażu rozszerzył się nasz zakres wiedzy pod
względem metod nauczania stosowanych w Niemczech”
„Pobyt w Niemczech umożliwił młodzieży zapoznanie się z kulturą i życiem
codziennym tego kraju, a nawiązane kontakty z młodzieżą z innych państw
przyczyniły się do rozwoju świadomości kulturowej oraz poczucia tożsamości
europejskiej”.
„Uważam, że tego typu praktyki są bardzo przydatne w podnoszeniu
kompetencji uczniów jako przyszłych mechaników pojazdów samochodowych, a
także pozwalają sprawdzić i podszkolić umiejętność posługiwania się językiem
obcym. Uczestnicy praktyk na pewno nabyli także pewnych kompetencji
organizacyjnych, społecznych i osobistych, a przede wszystkim samodzielności,
punktualności, współżycia i współpracy w grupie”.
„Udział w mobilności dał opiekunom możliwość poznania technik i metod
nauczania i realizacji praktyk w Niemczech”.

Opinie uczestników
„Uważam, że dzięki tym praktykom rozwinąłem swoją osobowość, nauczyłem się
niezależności i potrafię sam podjąć trudniejsze decyzje. Odbyty staż na
praktykach będę mógł sobie dołączyć do CV, na co mój przyszły pracodawca na
pewno zwróci uwagę i to właśnie dzięki temu mogę zostać wybrany na dane
stanowisko. Ten wyjazd również polepszył moją znajomość języka angielskiego i
niemieckiego. Prawdę mówiąc, po przebytym miesiącu w Schkeuditz, aż żal było
stamtąd wracać. Praktyki oceniam bardzo pozytywnie i jestem zadowolony, że
mogłem w nich uczestniczyć.”
„Udało mi się zobaczyć wiele niemieckich miast oraz poznać ich historię.
Zdobyte przeze mnie doświadczenie i wiedzę oceniam bardzo dobrze. Nauczyłem
się bardzo dużo nowych rzeczy, między innymi spawać czy naprawiać zepsute
podzespoły pojazdu samochodowego. Praktyki w Niemczech dały mi dużo nowej
wiedzy oraz doświadczenie związane z warsztatem samochodowym.”
„Uważam, że taki program jak Erasmus+ to świetny projekt, który daje szanse
na lepszą przyszłość. Dzięki możliwości wyjazdowi mogłem zobaczyć wiele
ciekawych miejsc, poznać obcą kulturę, język a przede wszystkim pracować w
zakładzie samochodowym i zdobywać cenne doświadczenie, które może się
przydać w przyszłości.”

„Dzięki wyjazdowi do Niemiec nauczyłem się spawać, czytać rysunki techniczne
i wiele więcej. Podszkoliłem swój język obcy oraz poznałem kulturę i tradycje
panujące w tym kraju. Te praktyki dały mi pewność siebie oraz nauczyły mnie
jak odnajdywać się w nowych, nie zawsze łatwych sytuacjach.
Udało mi się zwiedzić takie miasta jak Berlin, Lipsk czy Drezno. Zobaczyć i
poznać historię tych miast oraz docenić ich architekturę. Wiedza i
doświadczenie zdobyte dzięki projektowi Erasmus+ przydaje mi się już w życiu
codziennym, w szkole czy praktykach, a dzięki temu również pomoże mi znaleźć
pracę w przyszłości.”

Podsumowanie
Program stażu rozszerzał zakres i metody poznawcze ucznia w stosunku do
przebiegu zajęć na praktykach i w szkole. Poziom i wymagania były
wyczerpujące pod względem merytorycznym i praktycznym. Staż pozwolił
również nabyć kompetencje dodatkowe, związane nie tylko z przedmiotowym
zakresem kształcenia, ale i inne, takie jak np. umiejętność pracy zespołowej,
samodzielne podejmowanie decyzji, dokonywanie samooceny, radzenie sobie z
rozłąką. Ponadto podniósł wśród uczestników płynność wypowiedzi w języku
niemieckim i angielskim. Pobyt w ośrodku grup z Węgier, Portugalii, Słowenii,
Chorwacji uczył tolerancji wobec innych narodowości, a chęć zawarcia nowych
znajomości, wymuszała używanie języka obcego. Umiejętności nabyte w trakcie
stażu pozwolą uczniom w przyszłości lepiej zaistnieć na rynku pracy zarówno
krajowym, jak i zagranicznym.
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Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach
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