Praktyki zawodowe w Portugalii
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Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji przy ul. Ułanów 9 w Krakowie realizuje projekt
„Mobilny pracownik – zagraniczne praktyki zawodowe”, w ramach którego 50 uczniów kształcących się
w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik
ogrodnik, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej oraz technik inżynierii środowiska i melioracji odbyło praktyki zawodowe w Portugalii.
Celem projektu jest wzmocnienie pozycji uczestników na europejskim rynku pracy poprzez realizację
praktyk zawodowych na gruncie międzynarodowym,
podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz
ich umiejętności językowych, rozwój osobisty, kształtowanie postaw otwartości oraz zdobycie doświadczeń międzykulturowych.
Dwie grupy stażystów przebywały na międzynarodowym kampusie w Barcelos – pięknym, średniowiecznym miasteczku w północnej części Portugalii
w regionie Minho. W ciągu tygodnia uczniowie realizowali praktyki zawodowe w profesjonalnych firmach
i przedsiębiorstwach portugalskich, zgodnie z kierunkiem kształcenia. Weekendy poświęcone były poznawaniu dziedzictwa kulturowego Portugalii oraz poszerzaniu wiedzy w trakcie wizyt zawodowych.
Dodatkowym atutem pobytu było zakwaterowanie uczniów przez firmę Mobility Friends w środowisku międzynarodowym, co pozwoliło stażystom nie
tylko na doskonalenie umiejętności językowych, ale
również na rozwój ich kompetencji społecznych oraz
na kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, tak
ważnych we współczesnym świecie.
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Klub Malwa, będący jednostką Krakowskiego Forum Kultury, zaprasza na zajęcia stałe organizowane
w siedzibie znajdującej się przy ul. Dobrego Pasterza
6 w Krakowie. Działalność Klubu opiera się na edukacji kulturalnej dzieci, dorosłych i seniorów, a także
organizacji koncertów, festiwali i konkursów muzycznych.
Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu Klub oferuje rozszerzoną ofertę edukacyjno-kulturalną. Dorośli i seniorzy mogą zapisać się na zajęcia z języka
angielskiego, który pozwala na zrozumienie, stosowanie podstawowych zwrotów i pojęć oraz formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi związanych
z codziennymi potrzebami. Dla osób, które interesują się różnymi technikami plastycznymi, pojawiły się
Kreatywne Spotkania, pozwalające odkryć zdolności
manualne. W ofercie znajdują się także Warsztaty
Teatralne, które pozwalają rozwinąć kreatywność
i wyobraźnię poprzez grę aktorską, a także Qigong,
czyli zajęcia ruchowe o charakterze relaksacyjnym.
Oprócz zajęć stałych Klub oferuje również bogatą
ofertę cykli i spotkań. Salon Malwy to odbywające się
raz w miesiącu spotkania ze specjalistami, w ramach
których poruszane są tematy z różnych dziedzin życia.
Podobnie jak w przypadku Koła Zdrowia, które stanowi rodzaj klubu dyskusyjnego dla osób zainteresowanych polepszeniem swojego zdrowia i zachowaniem
kondycji. Ciekawą propozycją są również projekcje filmowe cyklu „W Starym Kinie”, wypełnionego perłami
przedwojennego kina polskiego, który organizowany
jest dzięki uprzejmości Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA).
Dla dzieci z opiekunami organizowane są Warsztaty Muzyczne i Spotkania z Książką przy współpracy
z Filią nr 9 Biblioteki Kraków. Od września w Klubie
Malwa działalność rozpoczął także Klub Rodziców,
który oferuje wspólne zabawy rozwojowe i integracyjne z animatorem dla opiekunów z dziećmi w wieku
0-3 lata, a także zajęcia umuzykalniające z elementami metody Gordona. W ofercie znajduje się również
indywidualna nauka gry na gitarze, pianinie, skrzypcach i keyboardzie oraz grupowe zajęcia baletowe.
Dla grup przedszkolnych i szkolnych oferujemy zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne i improwizacji
teatralnej.
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