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Sprawdź grę RSI dla uczniów
Nowa strona zawierająca “grę” Ready Steady Internship już działa. Aby znaleźć
staż odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu uczniów, mogą oni utworzyć
konto i otrzymać dostęp do sekcji platformy zatytułowanej “Ready”. Ta część
strony pokazuje możliwości stażu w różnych gałęziach gospodarki.
Raz zarejestrowany uczeń po przejrzeniu różnych dostępnych sektorów może
przejść do krótkiego testu wiedzy. Jeżeli dobrze odpowie na wszystkie pytania z
danej dziedziny, strona pozwala na przejście do sekcji “Steady”.
Sekcja “Steady” zawiera praktyczne i proste do zastosowania wskazówki oraz
narzędzia, które można wykorzystać przygotowując się do stażu. Po rozwiązaniu
poprawnie kolejnego testu wiedzy, można uzyskać dostęp do trzeciej część
platformy
pt.
“Internship”
(Staż).
Ta
sekcja
zawiera
informacje
o
przedsiębiorstwach zaangażowanych w projekt i ich oferty stażu. Uczniowie mogą
przejrzeć bazę i znaleźć ofertę stażu najbardziej dopasowanego do swoich
umiejętności i zainteresowań. Po znalezieniu odpowiedniego przedsiębiorstwa,
uczeń może przypisać do swojego konta kartę firmy wraz z jej opisem i z opisem
oferowanego stażu.
“Razem z RSI : Stwórz konto, Rozwiąż test , Znajdź swój staż!”
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Partnerzy projektu spotkali się w Angouleme, Francja
W dniach 21 – 22 maja partnerzy projektu RSI spotkali się w Angouleme we Francji. Podczas
jego trwania omówiono postępy projektu i kolejne kroki w jego realizacji.
Niestety z powodu wewnętrznych problemów organizacyjnych niemieckiego koordynatora
projektu, musiał się on wycofać z projektu. Spotkanie w Angouleme było ważne, poddano
dyskusji ponowny podział zadań i restrukturyzację planu działania.

Pomimo niefortunnego

zdarzenia, wszyscy partnerzy połączyli siły i aktywowali swoje sieci kontaktów w Niemczech,
aby upewnić się, że realizacja projektu nie będzie zagrożona. Zadania narodowe w Niemczech
są przejmowane przez partnerów i realizowane w miarę możliwości.
BDF, które posiada duże doświadczenie w kierowaniu projektami i koordynacją, przejmie
zarządzanie i koordynację projektu. Czas trwania projektu zostanie przedłużony do dnia 31
grudnia tego roku, zostało, więc dużo czasu, aby osiągnąć cele projektu: przygotować uczniów
do stażu i wdrożyć ich do świata pracy.

Daj nam znać, co myślisz o projekcie.
Jeśli chcesz dać nam znać, co myślisz o naszej stronie, napisz e‐mail do koordynatora w Twoim
kraju i zaangażuj się w pilotaż projektu. W październiku partnerzy projektu RSI przeprowadzą
pilotaż wykorzystując narzędzia projektowe. Chcemy mieć pewność, że będą one efektywne, a
materiały dostosowane do wymagań grup docelowych.
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