Informacje od dyrektorów szkół przyjmujących Gości z zagranicy na temat pokłosia wizyty
studyjnej.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Korzyści CKU z wizyty studyjnej SOCRATES ARION dla kadry zarządzającej oświatą
w dniu 14 lutego 2011r.:
 wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia dorosłych
 poznanie systemów edukacji, krajów biorących udział w wizycie
 nawiązanie kontaktów w zakresie realizacji przyszłych projektów partnerskich
w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie
 promocja działań CKU w Białymstoku w zakresie szkolnictwa zawodowego na forum
międzynarodowym.
Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
Wizyta studyjna, która miała miejsce w dniu 15.02.2011r dała moŜliwość wymiany
doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego w krajach europejskich oraz moŜliwość
nawiązania współpracy ze szkołą z Litwy.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
St. Staszica w Białymstoku
Wizyta studyjna, która miała miejsce w dniu 15.02.2011r w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Białymstoku dała moŜliwość wymiany doświadczeń
z zakresu kształcenia zawodowego w krajach europejskich. Podczas pobytu w naszej
placówce goście mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych 4 –zawodów. Pokłosiem
tego jest deklaracja uczestników spotkania z : Włoch, Niemiec, Wilna, Hiszpanii o chęci
podjęcia dalszej współpracy.
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku
Dnia 16 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika
w Białymstoku gościliśmy dyrektorów, nauczycieli z zagranicy w ramach wizyty studyjnej.
W trakcie wizyty:
 nawiązaliśmy nowe kontakty z wieloma szkołami a szczególnie ze szkołami o takim
samym profilu z Niemiec i Włoch
 zapoznaliśmy się z procesami nauczania w poszczególnych szkołach
 wymieniliśmy doświadczenia
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
Dnia 16 lutego 2011 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła
się wizyta studyjna w ramach konferencji: „Działania na rzecz podnoszenia jakości
kształcenia zawodowego w aspekcie potrzeb rynku pracy”. Celem wizyty było
zaprezentowanie historii szkoły, poszczególnych typów szkół i profili kształcenia. Głównym
punktem konferencji było przedstawienie działań realizowanych w ZSR CKP w Białymstoku
na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w aspekcie potrzeb rynku pracy.

Prezentację tę zakończył Adam Wilczewski, absolwent ZSR CKP, który odniósł znaczący
sukces zawodowy. Opowiedział o swoim gospodarstwie, profilach działalności (hodowla
jeleni, rokitnika, aronii, czarnego bzu, czarnej porzeczki, róŜ i borówki amerykańskiej)
i zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wizytę gości zakończyła część artystyczna
z udziałem uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali skecze i piosenki.
Następnym elementem było zwiedzanie kompleksu szkoły. Podczas słodkiego poczęstunku
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mieli moŜliwość rozmowy i wymiany
doświadczeń z zaproszonymi gośćmi.

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Dnia 17 lutego 2011r. gościliśmy w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza
Groszkowskiego w Białymstoku- w ramach wizyty studyjnej dla decydentów z dziedziny
edukacji- osiem osób reprezentujących siedem krajów europejskich: Austrię, Danię,
Hiszpanię, Litwę, Niemcy, Portugalię i Włochy. Prezentując działalność i bazę szkoły,
obserwując części wybranych zajęć lekcyjnych z przedmiotów: elektrycznych,
elektronicznych, informatycznych, teleinformatycznych, mieliśmy okazję podzielić się
doświadczeniami w zakresie szkolnictwa zawodowego, a w szczególności prowadzenia zajęć
oraz wyposaŜenia szkoły. Uzyskaliśmy wstępną deklarację ze strony dwóch dyrektorów
na temat współpracy w zakresie programów LLP. Odwiedzając spółki Neotech i Coral,
skonfrontowaliśmy swoje doświadczenia, jeŜeli chodzi o praktyczną naukę zawodu oraz
oczekiwania pracodawców względem uczniów, a później pracowników tychŜe spółek.

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
Wizyta studyjna Dyrektorów Szkół zawodowych i przedstawicieli agencji zatrudnienia
przyniosła wymierne korzyści:
 moŜliwość nawiązania kontaktów z dyrektorami europejskich szkół (wymiana e-maili,
wizytówek)
 zaproszenie do współpracy za szkołą na Litwie i w Niemczech
 wymiana doświadczeń zawodowych oraz porównanie pracy szkół europejskich
 prezentacja szkoły, przekazanie materiałów promocyjnych szkoły i regionu
podlaskiego
 promocja szkoły w środowisku szkolnym krajów UE.

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Szkolenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku
Spotkanie gości zagranicznych z dyrekcją szkoły stało się okazją do nawiązania kontaktów
i podjęcia wspólnych działań nad opracowaniem projektów wymian i staŜy w ramach
programów Leonardo da Vinci, Comeniusa, Polsko-niemieckiej wymiany młodzieŜy
JUGENWERK. Zespół Szkół Mechanicznych mając duŜe doświadczenie w realizacji
projektów podjął się roli koordynatora dla przyszłych projektów w zakresie programowania
obrabiarek CNC, komputerowej diagnostyki samochodowej, odnawialnych źródeł energii.

Nowoczesna baza dydaktyczna, którą mieli moŜliwość obejrzeć zagraniczni goście oraz
szeroka współpraca z wiodącymi firmami w branŜy mechanicznej i samochodowej pozwoli
na realizację wspólnych projektów. Debata z udziałem gości z Danii, Portugalii, Hiszpanii,
Litwy, Niemiec, Włoch, Austrii, przedstawicieli Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu,
nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracodawców, uczniów pozwoliła na wymianę
doświadczeń w zakresie działań w kaŜdym kraju na rzecz podnoszenia jakości kształcenia
zawodowego w aspekcie potrzeb rynku pracy.

