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Nazwisko
STUDENTA

Poziom europejskich ram
kwalifikacji (EQF)
2
3
4

PRÓBA OCENY

ZAZNACZ

DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

DATA
ZŁOŻENIA

WYNIK
Z=ZALICZENIE
P=POPRAWA
2=2. PODEJŚCIE

DATA ZAKOŃCZENIA:

PODPIS
WYKŁADOWCY

DATA

1sza OCENA:
POPRAWA:
2ga OCENA:
POPRAWA:
Na czym polega zadanie?
Zadanie jest częścią zestawu składającego się z 10 projektów zajęć dotyczących umiędzynarodowienia oraz
przygotowania do mobilności.
By zaliczyć to zadanie należy udokumentować wiedzę oraz zrozumienie na temat produktów oraz usług związanych w
Twoim zawodem w Twoim kraju.
Treści:
Poziom 2
Zajęcia mają umożliwić ocenę poziomu wiedzy oraz zrozumienia przez uczniów zagadnienia produktów/usług
związanych z ich profesją we wspólnotach lokalnych.
1.
2.
3.
4.

Jakie produkty/usługi związane z Twoją profesją dostępne są w Twoim miejscu zamieszkania.
Wymień różne przedsiębiorstwa dostarczające te produkty lub świadczące usługi w Twojej społeczności.
Opisz wydajność różnych przedsiębiorstw, które dostarczają produkty lub świadczą usługi w Twoim sąsiedztwie.
Określ czy te produkty/usługi przeznaczone są jedynie na rynek lokalny czy też są eksportowane.
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Poziom 3
Zajęcia mają umożliwić ocenę poziomu wiedzy oraz zrozumienia przez uczniów zagadnienia produktów/usług
związanych z ich profesją w regionie.

5.
6.
7.
8.
9.

Jakie produkty usługi związane z Twoim zawodem dostępne są w regionie.
Wymień różne przedsiębiorstwa dostarczające te produkty lub świadczące usługi w Twoim regionie.
Opisz wydajność tych przedsiębiorstw.
Określ czy przedsiębiorstwa eksportują produkty (usługi).
Opisz proces kwalifikacji (międzynarodowej i międzykulturowej) jaki przechodzą pracownicy zatrudnieni w
zakładach w Twoim regonie (na Twoim poziomie). Czy w tych przedsiębiorstwach potrzebni są wykwalifikowani
pracownicy?
10. Wymień 5 najbardziej popularnych produktów wytwarzanych w Twoim regionie? Czy te produkty generują miejsca
pracy za granicą?
Poziom 4
Zajęcia mają umożliwić ocenę poziomu wiedzy oraz zrozumienia przez uczniów zagadnienia produktów/usług
związanych z ich profesją w kraju.

11. Opisz międzynarodowe produkty/usługi związane z dziedziną Twego działania dostępne w kraju.
12. Opisz różne typy przedsiębiorstw wytwarzających te produkty/usługi w Twoim kraju. Jakie są najbardziej znane
przedsiębiorstwa w kraju.
13. Opisz wydajność tych przedsiębiorstw.
14. Opisz czy te przedsiębiorstwa eksportują produkty (usługi). Opisz korzyści płynące z eksportu tych produktów (lub
usług)
15. Wymień najsławniejsze produkty eksportowe w Twoim Kraju. Gdzie są one eksportowane? Dlaczego są popularne?
W miarę możliwości należy korzystać z odpowiednich materiałów aby właściwie zrealizować to zadanie.

Minimalne dowody wymagane do uzyskania przepustki
Poziom 2
* Potwierdzić pisemnie i/lub ustnie zrealizowanie wszystkich zadań poziomu 2.
Poziom 3
* Potwierdzić pisemnie i/lub ustnie zrealizowanie wszystkich zadań poziomu 2 oraz poziomu 3.
Poziom 4
* Potwierdzić pisemnie i/lub ustnie zrealizowanie wszystkich zadań poziomu 2, 3 oraz poziomu 4.

Realizacja zadania może mieć różną formę, np. raportów, prezentacji lub folderu projektu.
Przed rozpoczęciem tego zadania należy uzgodnić jego formę z opiekunem.
W miarę możliwości należy korzystać z odpowiednich materiałów aby właściwie zrealizować to zadanie.
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Nabyta wiedza umiejętności oraz kompetencje
Wiedza
Właściwe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dowiedz się, jak przebiega umiędzynarodowienie w
Twoim kraju
Dowiedz się w jaki sposób umiędzynarodowienie
dokonuje się w Europie
Dowiedz się, jak międzykulturowe interakcje ułatwiają
wzajemne zrozumienie
Dowiedz się, jaka jest pozycja poszczególnych
produktów (import oraz eksport) w Europie
Dowiedz się, jaka jest pozycja Twojej (przyszłej) pracy w
Europie
Dowiedz się jak przygotować się do
studiowania/stażu/pracy za granicą

Nie odnosi
się

Osiągnięte

Nie odnosi
się

Osiągnięte

Nie odnosi
się

Osiągnięte

X

X
X

Umiejętności (na podstawie projektu LdV IOA):
Właściwe







umiejętności językowe
komunikacja międzykulturowa
komunikacja biznesowa
tworzenie związków
sieci międzynarodowe
negocjacje w środowisku międzynarodowym

X

Kompetencje (na podstawie SHL, www.shl.com):
Właściwe
 kierownictwo
 podejmowanie decyzji
 wspieranie
 współpraca
 nawiązywanie kontaktów
 prezentacje
 analizowanie
 interpretacja
 kreatywność
 konceptualizacja
 organizowanie
 wykonywanie
 inicjatywa
 wydajność
Informacje dodatkowe

X
X
X
X
X
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Wynik oceny

Wynik pierwszej oceny:

Wynik drugiej oceny:

Oświadczenie

Oświadczam, że załączona praca jest w pełni samodzielna, a miejsca, w których została
wykorzystana praca innych osób zostały odpowiednio zaznaczone.
IMIĘ I NAZWISKO:

Podpis

Data

Podpis opiekuna

Data
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Poradnik INtheMC do zadania dla opiekuna
Numer/tytuł
ZADANIA:
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Dla kogo przeznaczone jest zadanie?
To zadanie jest dla uczniów, którzy interesują się umiędzynarodowieniem i/lub chcieliby wziąć udział w
doświadczeniu mobilności. Jest ono częścią zestawu 10 zadań dotyczących umiędzynarodowienia i
przygotowania do bycia mobilnym. Skupia się na tym, co uczeń wie o miejscu swego zamieszkania. Zadanie to
jest odpowiednie dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich dziedziny działalności czy ich zaangażowania w
projekty mobilności. We własnym kraju także mogą spotkać się z zagadnieniami internacjonalizacji i
globalizacji.

Kiedy należy podjąć zadanie?
Zaleca się, by to zadanie było podejmowane jako pierwsze lub było zintegrowane z innymi zadaniami w ramach
INtheMC, tworząc bardziej rozbudowaną bazę dla całego projektu. Do opiekuna należy decyzja, kiedy uczeń
jest gotowy do podjęcia zadania. Zestaw dziesięciu zadań jest jednak zbudowany według pewnego logicznego
schematu.

Ile godzin należy poświecić na wykonanie zadania?
Szacuje się, że poziom 2 osiąga się po około 4 godzinach pracy, 8 godzin potrzebne jest na osiągniecie poziomu
3, a 10 godzin – 4 poziomu. Zadanie może zostać zrealizowane w ramach programu nauczania lub
samodzielnie. Przedziały godzinowe mają charakter przykładowy i może być konieczne dostosowanie ich
indywidualnie do studentów, którzy potrzebują dodatkowej pomocy. Zadania mogą okazać się przydatne dla
uczniów, którzy nie są pewni swego udziału w doświadczeniu mobilności. W tym przypadku praca nad jednym
lub kilkoma zadaniami, czy też jedynie nad częścią zadania, może pomóc uczniowi w podjęciu decyzji.

Jakie są warunki zaliczenia zadania?
Uczeń może zrealizować to zadanie będąc na poziomie 2, 3 lub 4. Aby osiągnąć poziom 3, zarówno ćwiczenia
przypisanie do poziomu 2 jak i do poziomu 3 muszą być wypełnione. Aby osiągnąć poziom 4, ćwiczenia
przypisane do poziomów 2, 3 oraz 4 muszą być zrealizowane. W miarę możliwości uczeń powinien użyć
odpowiednich materiałów, aby prawidłowo wykonać zadanie. Zaleca się skorzystanie z kilku linków do stron
internetowych.

Jakie są możliwe korzyści z wypełnienia tego zadania?
Sami uczestnicy IVET (initial vocational education and training - wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe),
którzy brali udział w międzynarodowych wymianach uczniów/studentów wymieniają następujące korzyści:



zwiększona świadomość kulturowa;
zwiększone zdolności językowe;
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zwiększenie pewności siebie;
chęć powtórzenia tego doświadczania;
zrozumienie innych krajów europejskich;
lepsze umiejętności komunikacyjne;
powiązania zawodowe;
relacje osobiste;
większa motywacja do ukończenia nauki;
zwiększone zainteresowanie innymi ludźmi;
przewidywany pozytywny wpływ na możliwości rozwoju zawodowego;
poprawa wiedzy zawodowej.

(źródło: raport MOVE-IT 2007)

Przygotowanie






Wraz z uczniem biorącym udział w projekcie mobilności przeanalizujcie listę kontrolną. Powinniście
spotkać się przynajmniej raz w początkowej fazie zadania i choć raz przed jego zakończeniem.
Uczniowie powinni wykonać ćwiczenia nakreślone w ramach konspektu. Zaliczenie zajęć może mieć
różną formę: raportu, prezentacji, folderu projektu, itp. Zaleca się, aby uczniowie przedyskutowali i
uzgodnili format z opiekunem przed rozpoczęciem tego zadania.
Podczas realizacji pierwszych kilku zadań uczniowie mogą zetknąć się z językami obcymi (poprzez
strony rożnych organizacji);
Należy poinformować uczniów że po zakończeniu każdego zadania otrzymają odpowiedni dyplom; na
dyplomie zostaną wymienione osiągnięte przez nich wyniki; jest on uznawany przez osiem organizacji
krajowych i zagranicznych, co stanowi dodatkowe punkty zarówno w ich CV jak i poprawia
perspektywy znalezienia pracy w przyszłości.

Dziel się doświadczeniem
Jeśli pragniesz podzielić się swymi doświadczeniami, możesz to zrobić poprzez kontakt z witryną INtheMC
(www.INtheMC-project.org). Możesz także skontaktować się z innymi partnerami w Twoim kraju poprzez
zakładkę Partner Information na stronie.

Odpowiedzi




Opis produktów eksportowych Twojego kraju;
Lista 10 czołowych produktów eksportowych (według wskaźników obrotu)
Lista 15 czołowych regionów eksportujących towary w Twoim kraju.
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