W dniu 25 maja 2018 r w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się
uroczysta konferencja, której celem było podsumowanie projektu pt. ,, Zagraniczna
praktyka polskiego ucznia sposobem na zdobycie nowych umiejętności i
doświadczenia oraz unijnego rynku pracy” który był realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W projekcie udział wzięło 38 osób, w tym 24 uczniów Technikum pojazdów
samochodowych , 10 uczniów Technikum informatycznego oraz 4 nauczycieli jako
opiekunowie grup. Projekt realizowany był w latach 2016 / 2017 w Niemczech w
miejscowości Paderborn przez Fundację Kształcenie i Rzemiosło (Stiftung Bildung &
Handwerk) oraz we Włoszech w miejscowości Rimini przez firmę Sistema Turismo.
Wyjazd, na szkolenie i praktyki poprzedzony był intensywnym przygotowaniem
zawodowym, językowym, kulturowym i psychologiczno-pedagogicznym.
W konferencji podsumowującej projekt oraz upowszechniającej jego rezultaty
uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Pan
Tadeusz Staniaszek, dyrekcja szkoły w osobach Pani Ireny Kalinowskiej i Pana
Ryszarda Kowalczyka, wychowawcy klas uczestniczących w projekcie, nauczyciele i
uczniowie ZS Nr1. Bohaterami tego dnia byli oczywiście uczestnicy projektu, którego
dotyczyła konferencja.
Na początku uroczystości wszystkich uczestników spotkania przywitał
wicedyrektor Ryszard Kowalczyk, który jednocześnie był koordynatorem projektu.
Następnie przedstawił
informacje w formie prezentacji multimedialnej
o
możliwościach pozyskiwania środków finansowych z programu ERASMUS + , jego
założeniach, celach i udziale Zespołu Szkół Nr 1 w projektach finansowanych ze
środków Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na
korzyści płynące z podejmowania tego typu inicjatyw.
Kolejnym punktem konferencji i zarazem najważniejszym, było podsumowanie
projektu. Koordynator projektu Ryszard Kowalczyk przestawił sprawozdanie z jego
realizacji jednocześnie podkreślając, że wszystkie założenia i cele tego
przedsięwzięcia zostały w pełni zrealizowane. Młodzież biorąca w nim udział
znacznie wzbogaciła swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, interpersonalne i
językowe oraz poznała kraje partnerskie ich kulturę i obyczaje. Wyjazd był cennym
doświadczeniem, które to korzyści wpłynęły na wszechstronny rozwój każdego
uczestnika projektu.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia materiałów dokumentujących
przebieg pobytu uczniów w Niemczech i Włoszech w formie zdjęć, opisów, filmów i
prezentacji multimedialnych. Autorami tych materiałów była młodzież biorąca udział
w projekcie. Następnie uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami
z obecnymi na konferencji gośćmi.
Uroczystym punktem konferencji było wręczenie młodzieży certyfikatów wydanych
przez instytucje zagraniczne potwierdzających odbycie zagranicznego szkolenia i
praktyk zawodowych, zaświadczeń udziału w szkoleniach językowych oraz
najważniejszych
dokumentów jakim jest Europass Mobilność i ECVET
przedstawiające informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju
europejskim.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zgodnie stwierdzili, że realizacja projektu
zakończyła się sukcesem. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a wspomnienia i
rozmowy dotyczące wyjazdu trwały jeszcze długo. Bez wątpienia wyjazd ten
pozostanie na długo w pamięci uczestników.
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