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1. PRACA ZA GRANICĄ – zawodowe praktyki/zwyczaje

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

PODPIS
WYKŁADOWCY

DATA

1sza OCENA:
POPRAWA:
2ga OCENA:
POPRAWA:
Na czym polega zadanie?
Zadanie jest częścią zestawu składającego się z 10 zadań dotyczących umiędzynarodowienia oraz
przygotowania do mobilności.
By zaliczyć niniejsze zadanie należy udokumentować wiedzę oraz zrozumienie w zakresie praktyk
związanych z wykonywaniem zawodu w Twoim kraju.
Treści:

Poziom 2
Zajęcia mają umożliwić ocenę poziomu wiedzy oraz zrozumienia przez uczniów zagadnienia
praktyk związanych z wykonywaniem zawodu we wspólnotach lokalnych.
1. Opisz warunki pracy związane z Twoim polem zawodowym w Twoim miejscu
zamieszkania.
2. Wymień różne przedsiębiorstwa działające w Twojej społeczności; określ jak różnią się
one pod względem warunków pracy.
3. Opisz potrzeby różnych przedsiębiorstw w Twoim sąsiedztwie (wykwalifikowana kadra,
sprzęt, oraz zarzadzanie).
4. Określ czy pracownicy tych przedsiębiorstw odbywają podróże służbowe za granicę i
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dlaczego.
5. Czy chciał(a)byś pracować lub odbywać staż za granicą? Dlaczego?
Poziom 3
Zajęcia mają umożliwić ocenę poziomu wiedzy oraz zrozumienia przez uczniów zagadnienia
praktyk związanych z wykonywaniem zawodu w ich regionie.
6. Opisz warunki pracy związane z Twoim polem zawodowym, placami oraz kwalifikacjami
pracowników w Twoim regionie.
7. Określ czy przedsiębiorstwa te zatrudniają pracowników z innych krajów UE oraz spoza
UE i dlaczego.
8. Wybierz przedsiębiorstwo, a następnie:
a. Określ odsetek pracowników, którzy podróżują zagranicę w ramach pracy
w tym przedsiębiorstwie.
b. Opisz prace wykonywane przez miejscowych pracowników za granicą.
9. Opisz jaką pracę mogłabyś/mógłbyś wykonywać za granicą w ramach Twego zawodu.
10.
Wytłumacz dlaczego (nie) chciał(a)byś pracować lub odbywać stażu za granicą w
ramach Twego rozwoju zawodowego.
Poziom 4
Zajęcia mają umożliwić ocenę wiedzy uczniów na temat warunków pracy w ich zawodzie,
zarobkami oraz kwalifikacjami, a także rejestracji EUROPASS w ich kraju.
11.
Opisz warunki pracy związane z Twoimi działaniami zawodowymi, zarobkami oraz
kwalifikacjami pracowników w Twoim kraju.
12.
Opisz możliwości zdobycia EUROPASS w Twoim kraju.
13.
Opisz korzyści z posiadania EUROPASS.
14.
Przygotuj opisy kwalifikacji jakie posiadał(a)byś w Twoim dokumencie EUROPASS po
stażu w Twoim wymarzonym kraju.
15.
Określ jaki rodzaj pracowników w Twojej dziedzinie jest najbardziej pożądany w
przedsiębiorstwach i dlaczego.
W miarę możliwości należy korzystać z odpowiednich materiałów do realizacji tego
zadania.

Minimalne warunki wymagane do uzyskania zaliczenia

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.
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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 do realizacji tego zadania.
Nabyta wiedza umiejętności oraz kompetencje
Wiedza
Właściwe

1. Dowiedz się, jak przebiega
umiędzynarodowienie w Twoim kraju
2. Dowiedz się jak umiędzynarodowienie odbywa
się w Europie
3. Dowiedz się, jak międzykulturowe interakcje
prowadzą do wzajemnego zrozumienia
4. Dowiedz się, jaka jest pozycja poszczególnych
produktów (import oraz eksport) w Europie
5. Dowiedz się, jaka jest pozycja Twojej
(przyszłej) pracy w Europie
6. Dowiedz się jak przygotować się do
studiowania/stażu/pracy za granicą

Nie odnosi
się

Osiągnięte

Nie odnosi
się

Osiągnięte

X
X

Umiejętności (na podstawie projektu LdV IOA):
Właściwe

•
•
•
•
•
•

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

X
X
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Kompetencje (na podstawie SHL, www.shl.com):

Właściwe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kierowanie
podejmowanie decyzji
wspieranie
współpraca
nawiązywanie kontaktów
prezentacje
analizowanie
interpretacja
kreatywność
konceptualizacja
organizowanie
wykonywanie
inicjatywa
wydajność

Nie odnosi
się

Osiągnięte

X

X
X
X

X

Informacje dodatkowe
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skorzystać z lokalnych dzienników, magazynów, przeglądów
oraz z Internetu
www.europass.cedefop.europa.eu/
www.europass.lt/

Wynik oceny

Wynik pierwszej oceny:
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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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Podręcznik INtheMC do konspektu dla nauczyciela
Numer/tytuł
ZADANIA:

6. PRACA ZA GRANICĄ - zawodowe praktyki/zwyczaje

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 doświadczenia w zakresie mobilności. Zadanie skupia się na tym, co student wie
o miejscu, w którym żyje. Zadanie to jest odpowiednie dla wszystkich studentów, niezależnie od ich
dziedziny działalności czy ich zaangażowania w projekty mobilności. Uczniowie/studenci skupiają się
na pracy lub odbywaniu stażu za granicą oraz na tym, które przedsiębiorstwa są międzynarodowe

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 uczniów/studentów, którzy potrzebują dodatkowego
wsparcia. 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/studentowi w podjęciu decyzji.
Jakie są warunki zaliczenia zadania?
Uczeń /stażysta może przystąpić do ćwiczeń na poziomie 2, 3 lub 4. Aby osiągnąć poziom 3,
zarówno ćwiczenia przypisanie do poziomu 2 jak i do poziomu 3 muszą być zrealizowane. Aby
osiągnąć poziom 4, ćwiczenia przypisane do poziomów 2, 3 oraz 4 muszą być zrealizowane. W miarę
możliwości uczeń powinien użyć odpowiednich materiałów, by wzbogacić działania w ramach tego
zadania.
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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;
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 przynajmniej raz
przed jego zakończeniem.
Uczniowie powinni wykonać ćwiczenia nakreślone w ramach zadania. Dowód wypełnienia tego
zadania 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 przedsięwzięć/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 na
ich CV jak i poprawia perspektywy znalezienia pracy w przyszłości.

Pozwól uczniowi na samodzielne działanie
Jeżeli uczeń jest powyżej poziomu 1/2, może wykonywać zadania mniej lub bardziej niezależnie.
Uczniowie powinni nauczyć się dbać o siebie, podejmować własne decyzje i skutecznie komunikować
się. Uczniowie będą musieli posiadać te umiejętności gdy będą przebywać za granicą.

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.
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