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W dniach 19-24.05.2019 r. w Liepaja na Łotwie odbyło się siódme spotkanie
partnerów projektu. Organizatorem spotkania była szkoła LVT Liepajas Valsts
Tehnikums. W spotkaniu wzięło udział 8 przedstawicieli instytucji partnerskich w
Niemczech, 4 osoby reprezentujących szkołę zawodową z Brescii we Włoszech oraz
6 uczniów z Niemic i Włoch uczestniczących w stażach w firmach w Liepaja. Naszą
szkołę reprezentowało 6 osób: pani Agnieszka Stańczyk-Jabłońska - koordynator
projektu, dyrektor szkoły - pan Darius Tyburski, nauczyciel zajęć praktycznych pan
Bogdan Koziński oraz nauczycielki: Lidia Dutkiewicz, Ewa Cichocka-Cieślak oraz
Anna Kiełbasa.
Celem spotkania była analiza opracowanego „Przewodnika dla firm”,
zwiedzanie zakładów pracy oraz zaplanowanie działań na ostatnie spotkanie w
Brescia.
W ciągu pierwszych dwóch dni uczestnicy spotkania zwiedzili centrum
Liepaja, Więzienie Karostas oraz Forty Północne, rezerwat przyrody, Muzeum
Rzeczy Znalezionych oraz odbyli przejażdżkę łodzią po kanale w Liepaja.
Trzeciego dnia uczestnicy zwiedzili wyremontowaną i nowocześnie urządzoną
szkołę partnerską LVT Liepajas Valsts Tehnikums oraz warsztaty szkolne. Poznali
system edukacji oraz szkolnictwa zawodowego na Łotwie. Koordynatorzy projektu
ze szkół zawodowych dokonali analizy budżetu, zaplanowali zadania na najbliższe
spotkanie w Brescia w dniach 16-21.09.2019 roku oraz na zakończenie projektu. W
tym czasie szef kuchni z Włoch w ramach pokazania swoich umiejętności wraz z
uczniami z Włoch przygotował dania specjalne. Po południu wszyscy zwiedzili
fabrykę „Lauma” produkującą wyroby z koronki i wstążek oraz przygotowali pytania
niezbędne do zwiedzania fabryk z grupy „Aile”. Wieczorem w ramach poznawania
kultury i tradycji kraju partnerskiego uczestnicy zjedli 5 tradycyjnych dań łotewskich,
z których część własnoręcznie przygotowywali.
Czwartego dnia uczestnicy zwiedzili fabryki z grupy „Aile”, by uzyskać
odpowiedź na pytania dotyczące sposobu ich organizacji, działalności, sposobu
zatrudniania pracowników, sytuacji ekonomicznej oraz współpracy ze szkołami
zawodowymi w organizowaniu staży dla uczniów.
Ostatniego dnia w auli szkoły uczniowie zaprezentowali korzyści i
umiejętności, jakie zdobyli podczas stażu w Liepaja. Na koniec wszyscy uczestnicy
spotkania (nauczyciele i uczniowie) wypełnili online ankietę oceniającą organizację
spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie było perfekcyjnie zorganizowane.

