Projekt „Praktyki zagraniczne na europejskim poziomie” realizowany w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Rzeszowie w latach 2014-2016 umożliwił wyjazd 32 uczniów kl. III technikum w
zawodach technik ekonomista (22 osób) i technik handlowiec (10 osób) na praktyki zawodowe do
Bielefeld (Niemcy) i Koszyc (Słowacja).
Odbyta praktyka umożliwiła uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami
stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie niemieckiej i słowackiej kultury pracy,
zweryfikowanie na stanowisku pracy posiadanych umiejętności zawodowych
W czasie trwania zagranicznej praktyki, uczniowie pracując na konkretnych stanowiskach w
różnych komórkach organizacyjnych, wykorzystując nowoczesne narzędzia pracy i specjalistyczne
programy komputerowe: magazynowe, finansowo - księgowe, kadrowe i inne, rozszerzyli oraz
praktycznie wykorzystali nabytą wiedzę i umiejętności w dobrze zorganizowanych niemieckich i
słowackich firmach. Projekt zapewnił poprawę jakości kształcenia zawodowego. Zrealizował ważne
cele: rozszerzył wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów w tym umiejętność praktycznego
wykorzystania stosowanych w handlu i ekonomiczno – finansowych komórkach programów
komputerowych, usprawnił komunikację w języku obcym, w tym przede wszystkim posługiwanie się
nim w relacjach zawodowych, poprawił komunikację interpersonalną, udoskonalił system praktyk,
zwiększył atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły oraz pogłębił współpracę między szkołami i
pracodawcami w Polsce, Niemczech i Słowacji.
Projekt promował mobilność, elastyczne formy zatrudnienia i przedsiębiorczość.
Perspektywa udziału w podobnych projektach w przyszłości, zwłaszcza po upowszechnieniu
zrealizowanego projektu spowodowała wzrost zainteresowania nauką języków obcych, nie tylko u
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie zdolni), ale mobilizuje również całą
społeczność szkolną. Dzięki projektowi wzrosła atrakcyjność kształcenia zawodowego
(zainteresowanie możliwością odbycia zagranicznej praktyki). Uczestnicy projektu nawiązali cenne
kontakty z rówieśnikami - uczniami szkół partnerskich, dzięki czemu akceptują odmienność i inną
kulturę, są bardziej otwarci i tolerancyjni. Dzięki realizacji projektu opiekunowie młodzieży nawiązali
cenne kontakty ze szkołami partnerskimi: Rudolf-Rempel-Berufskolleg w Bielefeldzie oraz Obchodná
Akadémia w Koszycach, które nie tylko solidnie wywiązały się z obowiązków zawartych w umowach,
ale także dołożyły wszelkich starań, by nasi uczniowie czuli się bezpiecznie i miło spędzali wolny czas.
Nasi zagraniczni partnerzy otoczyli uczestników projektu serdecznością, a sami uczniowie
swoją wiedzą i solidnością, taktem i wysoką kulturą osobistą budzili w ich miejscach pobytu
powszechne uznanie .
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dokumenty potwierdzające odbytą praktykę
zagraniczną: Europass–Mobilność, certyfikaty od niemieckich i słowackich pracodawców, a także
zaświadczenia potwierdzające odbytą praktykę zawodową wydane przez szkoły partnerskie.
Koordynatorem projektu była Małgorzata Przybyło.

