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chcielibyśmy zapoznać Was z kolejnymi etapami
realizacji projektu
„Truly Independent- Prawdziwie
niezależni” realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Radzionkowie i zagranicznych szkołach
partnerskich.
Zgodnie z planem w lutym 2017 roku gościliśmy
przyjaciół z Włoch, Malty i Turcji, a w maju uczestniczyliśmy
w warsztatach zorganizowanych przez włoskiego partnera.
Moduł przygotowany przez koordynatora projektu
opierał się na wieloletnich doświadczeniach naszego
Ośrodka w zakresie niezależnego funkcjonowania
wychowanek w placówce, a w szczególności umiejętności
zarządzania budżetem domowym. W listopadzie 2016
roku uczniowie zaangażowani w projekt brali udział w
zajęcia teoretycznych realizowanych w formie filmów i
materiałów przygotowanych przez polskiego partnera. Były
one poświęcone: koncepcji pieniądza, prawidłowemu
ustaleniu przychodów i wydatków, rodzajowi wydatków.
Część praktyczna była realizowana w grudniu 2016r. i
styczniu 2017r. i obejmowała tworzenie budżetów
domowych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel.
Uczniowie opracowywali również strategie zakupów,
poszukiwali dobrej relacji ceny do jakości, zarządzali
kosztami. Szkoleniem kończącym ten moduł były warsztaty
w Polsce.
Zajęcia teoretyczne odbywały się w języku
angielskim, każdy z partnerów przygotował krótki wykład
w języku angielskim na wybrany temat: koncepcja
pieniądza, dochody i wydatki, kontrola wydatków. Zadanie
praktyczne było wykonywane w grupach mieszanych
(uczniowie z różnych krajów) i polegało na przygotowaniu
przykładowych budżetów domowych. Uczestnicy projektu
mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem grup
wychowawczych w MOW w Radzionkowie, a także brali
udział w cotygodniowym
budżetowaniu grup
wychowawczych.
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Kolejnym etapem projektu i wyzwaniem dla naszych
wychowanek był wyjazd do szkoły partnerskiej w Viterbo.
Włoski partner przygotował moduł poświęcony organizacji
pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz współpracy w
międzynarodowym
środowisku
zawodowym.
Przygotowania do wyjazdu obejmowały zajęcia z zakresu
poszukiwania pracy w kraju i za granicą oraz pisanie
dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim. Szkolenie
praktyczne zostało zrealizowane
na przykładzie
profesjonalnego gotowania, które odbywało się zgodnie z
określoną procedurą typową dla zawodowego kucharza.
Uczestnicy wyjazdu zdobywali wiedzę pod opieką swoich
kolegów, uczniów szkoły gastronomicznej i pracowników
szkoły.
Zajęcia teoretyczne we Włoszech obejmowały
prezentacje multimedialne w języku angielskim poświęcone
działaniom w ramach tego modułu. Zadanie praktyczne
polegało na wykonaniu w grupach mieszanych (uczniowie
z różnych krajów) potrawy zgodnie z wytrenowaną
procedurą.
Oprócz
umiejętności
profesjonalnego
gotowania, zadanie to sprawdzało umiejętność pracy w
środowisku międzynarodowym.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z
szczegółowymi informacjami o projekcie, które znajdują się
na
naszej
stronie
internetowej
http://www.mow.radzionkow.pl/ oraz na stronie projektu
http://www.trulyindependent.elp.pl/. Znajdziecie tam
Państwo również informacje o szkołach partnerskich oraz
materiały dla nauczycieli i uczniów.
Prosimy o przesyłanie komentarzy na temat
projektu oraz materiałów dydaktycznych zamieszczonych
na stronie na adres mailowy koordynatora Pana Marcina
Łączkowskiego: marcin_laczkowski@op.pl .
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