Warto się szkolić
W dniach od 6.11.– 17.11.2017 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych z
naszej szkoły
p. H. Leman i p. E. Wilczyńska uczestniczyły w szkoleniu w ramach projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, które
odbyło się w Deula – Nienburg w Niemczech. Wyjazd finansowany był w ramach programu Erasmus+.
Szkolenie stworzyło różne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego m.in. zdobycie wiedzy oraz
know-how z zakresu dobrej praktyki za granicą w kontekście nauczania przedmiotów zawodowych. Udział
w szkoleniu zaowocował również nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych. Potwierdzeniem udziału
w szkoleniu był certyfikat Europass Mobilność. Polecamy wszystkim skorzystanie z możliwości udziału
w kolejnych edycjach projektu.
Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy
Każdą wiedzę, a zwłaszcza zawodową trzeba uaktualniać i rozwijać. Bez tego szybko może się okazać,
że nasze wiadomości już dawno przestały obowiązywać. Program szkolenia w Deula – Nienburg obejmował między
innymi:
 zapoznanie z zakresem działalności Deula –Nienburg Niemcy oraz kształceniem zawodowym
w systemie dualnym
 seminaria z zakresu: odnawialnych źródeł energii, produkcji i przetwarzania zbóż w Schweringen; produkcji,
przerobu i sprzedaży wołowiny w Schessinghausen; wspierania grup producentów rolnych i ustawowych
regulacji w tym zakresie ( w Nienburg)
 wizyty studyjne: w rolniczej spółdzielni towarowej w Steimbke, w farmie uprawiającej żeńszeń (produkcja
i przerób żeńszenia; w przedsiębiorstwie rolniczym Kramer w Gaddesbunden (od produkcji do spożycia
ziemniaków) ; w gospodarstwie mlecznym w Stockse (produkcja i przerób mleka); w zakładzie hodowli
zwierząt w Verden; w wytwórni biogazu Rodewald (produkcja bioprądu); na międzynarodowych targach
AGROTECHNIKA w Hanowerze.
Wymiana doświadczeń i możliwość nawiązania współpracy
Staż w Nienburgu był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z ludźmi wykonującymi podobną pracę do nas.
Często podkreśla się, że wiedza praktyczna – nawet ta będąca efektem doświadczeń innych – ma o wiele większą
wartość niż informacje teoretyczne. A trudno o większy bagaż doświadczeń niż właśnie podczas szkolenia, na którym
uczestniczą osoby z różnych szkół, z różnym doświadczeniem. Dodatkowo odbyły spotkanie z przedstawicielami
DEULA Nienburg dotyczące analizy możliwości współpracy szkół w celu doskonalenia nauczycieli oraz możliwości
organizacji praktyk dla uczniów, finansowanych ze środków UE.
Poznanie historii i kultury naszych sąsiadów
W wolnym czasie w trakcie stażu zaplanowano zwiedzanie obiektów historycznych, kulturalnych, edukacyjnych
w Nienburgu, Hanowerze, Bremie i okolicach. Było co oglądać, podziwiać, porównywać.

