Kérjük határozza meg a projekt célkitűzéseit. Melyek azok a meghatározott szükségletek, célok, fő fejlesztési
területek, amelyeket a projektben megadott tevékenységek megvalósulásával szeretne támogatni?
A projekt 1 mobilitást foglal magába az alábbiak szerint:
Résztvevők száma 12 fő (11. és 12. évfolyamos szakgimnáziumi tanulók), 2 fő kísérő tanár
Szakma: „rendészet és közszolgálat”
Úti cél: Milánó, Olaszország
Időpont: 2021 január
Időtartam: 3 hét
Munkaidő: Tanulónként munkanaponként 7 óra, 7:30-14:30. Két műszak esetén 7:00-14:00 és 13:00-20:00
időpontok között.
A projektben meghatározott tevékenységek megvalósulásával az alábbi szükségleteket, célokat, fejlesztési
területeket kívánja az iskola támogatni:
A mobilitásban részt vevő tanulók munkatapasztalat szerzése nemzetközi környezetben, nem formális,
irányított tanulási keretek között. Szakma specifikus tudás bővítése: agyonvédelemmel, rendezvények
biztosításával, önvédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítása, intézkedéstaktikai ismeretek bővítése,
biztonságvédelemben használt speciális eszközök és technológiák megismerése, elsősegélynyújtási, újraélesztési
technikák magabiztos használata.
Tudásuk, készségeik, attitűdjeik fejlesztése valós, piaci körülmányek között.
Szakmai elköteleződés erősítése, szakmai irányú fejlődés és pályaorientáció elősegítése.
Sikerélményekhez jutás, belső motiváció erősítése.
Hosszú távon munkavállalói és/vagy sikeres vállalkozói esélyek növelése.
A mobilitásban részt vevő tanulók angol nyelvi kommunikációjának fejlesztése, a rendészeti,
biztonságvédelmi szakmai angol nyelv szókincsének fejlesztése. Középtávon angol középfokú EUROEXAM
nyelvvizsga megszerzésének elősegítése, ezáltal az elhelyezkedési esélyek növelése.
A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése- idegen nyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, digitális
kompetencia, személyközi, vállalkozói és kulturális kompetenciák fejlesztése.
A fogadó ország életvitelének megismerése, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai különbségek
megtapasztalása, kulturális élmények átélése egy európai nagyvárosban, kulturális nyitottság elérése nem
formális és informális tanulás keretében.
A pedagógus munkatársak digitális kompetenciáinak, vezetői kompetenciáinak, pedagóguskompetenciáinak
fejlesztése.
A helyi tanterv minőségének és nemzetközi helytállóságának vizsgálata nemzetközi környezetben.
Jó gyakorlatok átvétele, beépítés a helyi tantervbe.
A hazai és külföldi gyakorlat összehasonlítása.
Az oktatás és képzés minőségének fejlesztése, ezáltal versenyképes tudás átadása.
Pályaszocializációs folyamatok támogatása.
A szakgimnáziumi képzés vonzóvá tétele azon tanulók számára, akiket érdekel a biztonságvédelem.
Az iskola tapasztalatszerzése nemzetközi mobilitási programban.
Projektszemlélet kialakítása és annak erősítése az iskola pedagógus közösségének egészében.
Nemzetközi együttműködés, nemzetköziesítés.

Mely témákhoz kapcsolódik leginkább a projekt?
A nem formális, az informális tanulás és a kreditek elismerése
Idegen nyelv tanítás és tanulás
Új, innovatív tanterv /oktatásmódszertan/ továbbképzések fejlesztése
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