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Numer projektu

PLSK.03.01.00-SK-0088/16

Partner wiodący

Tytuł projektu

Spojená škola

Lasy nie znają granic

PLSK.03.01.00-18-0077/16

(P 1) Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Od

Do

2017-10-01

2018-10-30

Max. EFRR

€ 237,937.78

Celem projektu jest porównanie treści teoretycznych i praktycznych wybranych przedmiotów zawodowych z zakresu leśnictwa pomiędzy dwiema szkołami partnerskimi i
opracowanie na podstawie tej analizy pilotażowych programów wymiany uczniów, a także opracowanie przez transgraniczną grupę ekspertów zaleceń do zmiany programów
nauczania i wdrożenie wniosków z analizy do procesu kształcenia. Projekt składa się z 4 zadań, które nawiązują na siebie tematycznie i razem tworzą proces przygotowania i
aktualizacji programów nauczania. Pierwsze zadanie polega na przygotowaniu analizy porównawczej wybranych przedmiotów zawodowych obu szkół partnerskich. Z zadaniem tym
jest związane przygotowanie materiałów edukacyjnych dla grup docelowych (uczniowie 3. klasy) oraz zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli, które razem będą stanowić
podstawę do realizacji programów wymiany uczniów. Jednocześnie obie szkoły zostaną doposażone technicznymi pomocami dydaktycznymi. W ramach trzeciego zadania uczniowie
będą uczestniczyć w programie pilotażowym wymiany uczniów, podczas którego poznają specyfikę kształcenia w szkole partnerskiej, zaś grupa ekspertów dzięki ocenom niezależnych
gestorów uzyska materiały do ćwiczeń praktycznych. Oceny te zostaną wykorzystane w ostatnim zadaniu, którego wynikiem będą zalecenia do programów kształcenia z
poszczególnych wybranych przedmiotów zawodowych. Zalecenia te, włączenie ich do programów nauczania, spowodują podniesienie jakości kształcenia, przyczynią się do lepszego
przygotowania uczniów do pracy w polsko-słowackim obszarze przygranicznym i doprowadzą do wyraźnego sprofilowania obu szkół oraz ich konkurencyjności w regionie.

Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska

2

Partnerzy

Carpathia education

(P 1) Agencja Rozwoju Regionalnego
w Humennem

2017-05-01

2018-09-30

€ 273,640.50

Główną ideą projektu jest podniesienie jakości transgranicznej edukacji w zakresie turystyki poprzez zaproponowanie oferty szkoleniowej dostosowanej do rynku pracy sektora
turystyki pogranicza polsko-słowackiego. Spowoduje to aktywizację zatrudnienia studentów i uczniów pogranicza polsko-słowackiego przez podmioty działające w branży
turystycznej pogranicza. Ponadto, celem podniesienia jakości usług świadczonych w sektorze turystycznym pogranicza, projekt przewiduje przeszkolenie pracowników sektora
turystyki tego regionu zgodnie z międzynarodowymi trendami edukacyjnymi. Aby osiągnąć te założenia w projekcie przewidziano cykl szkoleń dla studentów studiów turystycznych,
uczniów szkół hotelarskich i podmiotów działających w sektorze turystyki, obejmujący zagadnienia zgodne z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Projekt zakłada też organizację
transgranicznych targów edukacji i pracy, , podczas których przedstawione i porównane zostaną systemy edukacji turystycznej funkcjonujące w krajach karpackich i Szwajcarii – gdzie
turystyka jest jedną z ważniejszych sektorów gospodarki. W ramach części targowej zaprezentują się zarówno pracodawcy z sektora turystyki jak i uczelnie turystyczne. Targi będą
skierowane zarówno do uczniów, studentów i absolwentów jak i osób poszukujących pracy z obszaru pogranicza. Studenci uczelni turystycznych pogranicza zostaną także w ramach
projektu skierowani na praktyki w obiekcie karpackim spełniającym wysokie standardy obsługi klienta zagranicznego, wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii, gdzie będą
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Instytucie Turystyki HES-SO Valais oraz będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szwajcarskiego obiektu turystycznego. W
ramach projektu przewidziano również wydanie dwujęzycznej publikacji-podsumowania problematyki szkoleń, stanowiącej praktyczne narzędzie do podniesienia kwalifikacji w
zakresie turystyki. Projekt zakończy się międzynarodową konferencją podsumowującą.
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Združenie pre rozvoj
vidieckeho turizmu
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PLSK.03.01.00-SK-0083/16

Nowoczesna edukacja bez granic otwiera
obszary wiejskie na przedsiębiorczość

(P 1) Prešovská univerzita v Prešove
(P 2) Uniwersytet Rzeszowski

2017-04-03

2018-09-28

€ 528,973.52

Działania projek.opierają się na poznawaniu,prezentowaniu i wykorzystaniu potencjału terytor.z bogatym potencjałem,kulturowym i historycznym dziedzictwem na rzecz rozwoju
VCR.Etap kształcenia będzie poprzedzać ekspertyza,z wyników której będą identygik.potrzeby terytor.i kształcenia i będzie to podstawą tworzen.wszystkich narzędzi skzoleniowych i
materiałów.Kształcenie w ramach projek.będzie przebiegać na 3 poziomach,a to w ramach szkolenia pilotażowego(1),które przybliży uczestnikom temat VCR,otworzy możliwości,lub
wzbudzi zainteresowanie i potrzebę dalszego kształcenia.Na2.poziomie szkolenie pilotażowe będzie nieprzerwanie połączone i implement.do fakultetu na obydwu uniwersytetach,
który będzie szczegółowo dotyczyć potencjału pogranicza PL-SK i wykorzystania go w VCR.Program kształcenia na obu poziomach będzie zawierał teoretyczne i praktyczne
wiadomości potrzebne przy działaniach przedsiębiorczych i operacyj.w VCR(obsługa,prawodawstwo,zarządzanie,market.)z wykorzystaniem lokal.i regionalnej
specyfiki,źródeł,unikalności,zachowując przyrodnicze i kultur. doskonałości,z naciskiem na ożywienie kraju,krajobrazu i przyjaznego podejścia do środowiska z użyciem źródeł
odnawialnych.3.Poziom kształcenia będzie kładł nacisk na student. SŠ.Jego celem będzie w atrakcyjnej formie prezentować potencjał terytorium,możliwości i warunki VCR,wzbudzić
ich zainteres.działaniami/przedsiębiorczością/efektami w VCR i potrzebę dalszego kształcenia w tej problematyce.Innowac.narzędzia kształcenia i procedury zabezpieczą
podniesienie jakości kształcenia transgranicz.o,łatwiejszy dostęp do materiałów badawczych,lepsze zrozumienie problemat.i,ciekawszy sposób nauki,jak również ochronę ŽP.Częścią
działań są międzynarod.konferencje w celu wzajemnego poznania pogranicza,jego właściwości i problemat.VCR oraz strona interneto.proj.z ważnymi funkcjami.Działania
proj.zabezpieczą wartościową i długotermin.prezentac.terytor. pogranicza PL-SK,trwałość kształcenia transgranicz..i cenne wyniki zawodowe.

