Název projektu:

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Registrační číslo:

2015-1-CZ01-KA102-013675

Výše finanční podpory:

89 778 Eur

Doba realizace:

1.6.2015 - 31.5.2017

Operační program:

Erasmus+

Poskytovatel:

Dům zahraniční spolupráce

Koordinátor:

Educational Associaton,z.s.

Členové konsorcia:
SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777 (www.issou-milevsko.cz)
VOŠ, SOŠ, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (www.copsu.cz)
SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (www.sosvel.cz
Popis projektu a klíčové aktivity:
Zahraničním partnerem konsorcia je Sdružení "Biedrība Eurofortis", která je multikulturní nevládní
organizace, jejímž cílem je usnadnit další vzdělávání škol, podniků a společností, podpora rozvoje
různých kompetencí, stejně jako rozvoj osobních a profesních dovedností. Byla založena v Rize v
roce 2011 a převzala bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání a poradenství od centra SIA
Eurofortis při realizaci z Evropské unie podpořených mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy.
Biedrība Eurofortis se aktivně podílí na evropských vzdělávacích projektech realizovaných v rámci
programu celoživotního učení a zajišťuje dostupnost vzdělávacích a aktuálních učebních materiálů,
nástrojů a metod, jakož i semináře a různé tréninky v rámci projektů převážně zaměřené na
identifikaci, rozvoj a zlepšení podnikatelských schopností a znalostí.
Pracovníci proškolili více než 300 ředitelů škol v principech excelentního řízení škol, stali se hodnotiteli
lotyšských cen kvality.Sdružení "Biedrība Eurofortis" má širokou spolupráci s podniky, školami a
dalšími organizacemi v oblasti strojírenství, které mohou poskytnout zázemí pro zajištění pracovních
stáží. Jsou členy dozorčí rady Lotyšské společnosti pro jakost, která zajistí kontakty na relevantní
zaměstnavatele v regionu.
Žáci budou při mobilitě umístěni do škol Rīgas Valsts tehnikums a Ventspils tehnikums. Do firem
Trelleborg Liepāja, Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, East metal a Jauda. V rámci projektu
vyjede na 14 denní zahraniční stáž do Lotyšska celkem 48 žáků a 6 doprovodných osob. Mobility
jsou plánovány pro skupinu oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (obory: Strojírenství, Mechanik
seřizovač a Strojní mechanik) a pro skupinu oboru: Zemědělství a lesnictví (obor: Opravář
zemědělských strojů). Všichni účastníci získají dokument Europass Mobility, který bude dokladovat
absolvování stáže.
Partner a jeho přijímající organizace vystaví dále žákům navíc oproti Europassu potvrzení o vykonání
mobilitě.
Kontakt:
Kontaktní osoba. Ing. Lenka Šípková, tel.: 725 158 683; e-mail: sipkova@sosvel.cz
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