Praktyki zawodowe w Portugalii

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji przy ul.
Ułanów 9 w Krakowie realizuje projekt „Krok w dorosłość
– zagraniczne praktyki zawodowe”, w ramach którego 36
uczniów kształcących się w zawodach: technik architektu-

BIULETYN RADY DZIELNICY III MIASTA KRAKOWA - NUMER 3, LISTOPAD 2019

ry krajobrazu, technik ogrodnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik organizacji reklamy oraz technik
usług fryzjerskich odbyło trzytygodniowe 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 w miesiącu maju i październiku
przebywały w 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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Bezpieczny senior

Policjanci z Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili w Pijarskim Klubie Seniora przy Parafii Najświętszego
Imienia Maryi Ojców Pijarów pogadankę profilaktyczno–
edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.
Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników głos
zabrała policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego, która przedstawiła podstawowe zasady ruchu drogowego.
Szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo pieszych
jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo na
drodze. Podkreśliła, jak ważne jest używanie elementów

odblaskowych zwłaszcza po zmroku i nie tylko w miejscach, gdzie jest to nakazane prawem.
Następnie głos zabrała policjantka z Wydziału Prewencji,
która omówiła ważny aspekt oszustw metodą na wnuczka
i policjanta. Ostrzegła przed sposobem działania sprawców tych oszustw. Na konkretnych przykładach omówiła,
jak wygląda krok po kroku postępowanie tych przestępców i poinstruowała, jak należy postępować w przypadku
stania się ich ofiarą.
Po omówieniu tematów policjantki bardzo szczegółowo
odpowiadały na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania, po czym każdemu wręczyły okolicznościowy upominek.
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