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Comp@s
Ukierunkowanie zawodowe kobiet
w Polsce i w Niemczech

Polsko-niemiecki projekt szkolny Comp@s
”Ukierunkowanie zawodowe kobiet”
- Zapraszamy do udziału!
Projekt „Comp@s. Ukierunkowanie zawodowe kobiet w Polsce
i w Niemczech“ otwiera przed Polskim Portalem Edukacyjnym Interklasa
i organizacją Schulen ans Netz nową drogę europejskiej współpracy. Ma
na celu poszerzyć dziewczętom z obu krajów ich horyzonty zawodowe oraz
w kwestii wyboru przyszłościowej ścieżki zawodowej.
Dziewczęta nadal częściej wybierają tradycyjne zawody kobiece. A
przecież to właśnie w zakresie nauk technicznych i naukowoprzyrodniczych są dla nich duże szanse. Możliwość komunikowania się w
sieci, poznawania sąsiednich, ale i często obcych kultur, wspólna
i wirtualna praca nad projektem zyskuje na polu zawodowym coraz
większego znaczenia.
Celem międzynarodowego projektu jest zwiększenie zainteresowania tymi
przyszłościowymi obszarami zawodowymi wśród młodych kobiet w Polsce i
Niemczech. Projekt ma informować dziewczęta o nowych, innowacyjnych
zawodach i ścieżkach kształcenia,a także prowadzić do wymiany
doświadczeń związanych z rynkiem pracy w Polsce i Niemczech.
Dziewczęta będą porozumiewały się między sobą poprzez platformę
internetową LizzyNet (www.lizzynet.de), będą tworzyły strony www, dzięki
czemu rozwiną umiejętności posługiwania się mediami.
Projekt Comp@s otwiera nowe pola działania również przed
nauczycielami. Nauczyciele-opiekunowie klas lub grup projektowych
otrzymają wprowadzenie do pracy nad projektem europejskim, a także
zapoznają się z pracą na platformie internetowej. Ponadto będą
uczestniczyć w ukierunkowaniu zawodowym swoich uczennic.
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Oferta projektu i terminy

Języki

W ramach projektu Comp@s nauczyciele zakwalifikowani do udziału w
projekcie przejdą kilkudniowe szkolenie, na których otrzymają wszelkie
potrzebne informacje i materiały robocze.
Na ich podstawie nauczyciele będą realizować projekt w szkole w roku
szkolnym 2006/2007 przy wparciu grupy polsko-niemieckiej.

Wszystkie materiały dostępne będą w języku polskim i niemieckim.
Preferowanym językiem roboczym będzie język niemiecki. Wymiana z
grupą projektową z Niemiec może jednak też odbywać się w języku
angielskim.

Projekt Comp@s zostanie udokumentowany w specjalnej broszurze,
będzie także przedstawiany na konferencjach i spotkaniach w Polsce jak
i Niemczech. Jest to więc doskonała okazja do zaprezentowania się szkoły.

Warunki udziału

25–27.05.2006 – warsztaty dla dwóch nauczycieli-opiekunów klasy
biorącej udział w projekcie w budynku Frauencomputerzentrum w
Berlinie.
•
•
•
•

Wprowadzenie do części merytorycznej kursu
Wprowadzenie do korzystania z platformy LizzyNet
Wspólne planowanie działań w szkole
Wzajemne poznawanie

11.09. – 15.12.2006
Działania realizowane w szkole zakwalifikowanej do udziału
projekcie
Ukierunkowanie zawodowe: różne zawody i perspektywy
Szkolenie w zakresie korzystania z mediów: praca z platformą LizzyNet
Publikacja w Internecie
Umiejętności międzykulturowe: nabycie wiedzy krajoznawczej i
komunikacja międzykulturowa.

W projekcie uczestniczyć mogą uczennice z drugiej i trzeciej klasy
gimnazjum. Klasy zgłaszają się wraz z dwoma nauczycielami-opiekunami,
którzy wspólnie będą realizować projekt w szkole. W okresie od września
do grudnia klasy powinny przeznaczyć na pracę nad projektem około
dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu, a także mieć do dyspozycji
komputery podłączone do Internetu.
Szkoła partnerska z Niemiec nie jest warunkiem udziału w projekcie szkoły
polskiej. Wspólne zgłoszenia szkoły polskiej i jej partnera niemieckiego czy
też grup polskich i niemieckich są jednak mile widziane.

– to platforma internetowa dla dziewcząt w wieku od 12
roku życia prowadzona przez organizację Schulen ans Netz. LizzyNet to
ośrodek nauki i komunikacji w projekcie Comp@s. Jego celem jest
wspieranie dziewcząt w samodzielnym przyswajaniu wiedzy technicznej
dotyczącej komputerów i internetu, aktywizowanie ich do tworzenia treści
w internecie, a także danie im stałego miejsca w sieci.

