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„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną."

www.readysteadyinternship.eu

Ready - Steady Internship
Łączenie uczniów i firm w
celu znalezienia
odpowiedniego
stażu

Znajdź staż, który naprawdę pasuje do Twoich zainteresowań i umiejętności!
Projekt
ProjektReady – Steady – Internship ma na
celu wspie ranie w u mi e szcze n i u,
organizacji i realizacji staży podczas
kształcenia zawodowego VET.

zainteresowaniom i kompetencjom. Tylko
wtedy, gdy stażysta znajdzie się w
odpowiednio dobranej firmie i wykonuje
zadania, które odpowiadają jego
ko mpetencjom, umiejętnościom i
zainteresowaniom, to stanowi to
optymalną sytuację.

Zaangażowane podejście
Ready – Steady – Internship ma na celu
zaangażowanie uczniów i nauczycieli VET w
projekt. Projekt będzie korzystać z
własnego kanału komunikacji: strony www.
Zamiast dostarczania informacji na temat

staży w tradycyjny sposób (papier), projekt
aktywnie zaangażuje uczniów na stronie
www przy pomocy gier, aby bardziej
utrwalić informacje o projekcie.

Łączenie szkół zawodowych z
firmami
Projekt dodatkowo tworzy link między
instytucjami kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz firmami. W etapie
końcowym uczeń i nauczyciel VET będą
mieli dostęp do narodowej bazy danych
dotyczących staży.

Wsparcie dla nauczycieli, szkół i
uczniów
Strona internetowa dostarczy
nauczycielom/trenerom prostą i spójną
koncepcję obsługi wyszukiwarki w procesie
wyboru stażu.

Główny cel projektu
Ostatecznym celem projektu jest
zwiększenie liczby uczniów
rozpoczynających staż, który naprawdę
odpowiada ich umiejętnościom oraz

Łączenie uczniów

z

firmami

