Konferencje regionalne programu Erasmus+

Możliwości rozwoju zawodowego
uczniów i nauczycieli w międzynarodowych
projektach edukacyjnych

Program

24 kwietnia 2019 r. (środa) | Jarosław
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

9:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-11:00 Otwarcie konferencji
• Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski
• Anna Szmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP
• prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno
‑Ekonomicznej w Jarosławiu
• dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
11:00-11:45 NOWE MOŻLIWOŚCI DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
• EuroSkills i WorldSkills: Rola europejskich i światowych konkursów umiejętności zawodowych
w podnoszeniu rangi kształcenia zawodowego i jego dopasowania do potrzeb gospodarki
• Program Edukacja: Komponent dla szkolnictwa zawodowego
• PO WER: Ponadnarodowa mobilność uczniów
11:45-12:15 Przerwa kawowa
12:15-12:45 EDUinspiracje ZAWODOWO
Atrakcyjna nauka zawodu – staże i praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół
zawodowych – przykłady dobrych praktyk beneficjentów
• Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (10 min)
• Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie (10 min)
12:45-13:45 DYSKUSJA PANELOWA
Możliwości – potencjał – przyszłość: dobre praktyki we współpracy szkół powiatu jarosławskiego
z pracodawcami
• Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu + pracodawca współpracujący
ze szkołą
• Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu + pracodawca
• Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu + pracodawca
13:45-14:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI
14:00-15:00 Lunch
15:00-16:00 SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
• Jak z sukcesem przygotować wniosek i zrealizować projekt w programie Erasmus+ (staże
i praktyki zagraniczne)
• Jak z sukcesem przygotować wniosek i zrealizować projekt w programie EDUKACJA (Mechanizm
Finansowy EOG)
• Jak wziąć udział w Worldskills
• Jak efektywnie skorzystać z oferty FRSE
Wydarzenia TOWARZYSZĄCE (10:00-16:00)
• Mobilne Centrum Edukacyjne
– 14.30-15.15 Z Erasmusem w świat – warsztat dla nauczycieli szkół podstawowych na temat składania wniosków do programu POWER
– 15.30-16.15 Jak z sukcesem zdobyć środki dla szkolnictwa zawodowego – warsztat dla nauczycieli szkół branżowych i technicznych
na temat składania wniosków do programu Erasmus+
ORGANIZATORZY:

