Seminarium Education Training Network
W piątek 27 listopada nauczyciele zaangażowani w realizację projektów
unijnych uczestniczyli w seminarium kontaktowym w Rzeszowie zorganizowanym
przez instytucję szkoleniową ETN (Education Training Network) z Włoch.
Education Training Network jest liderem w zarządzaniu projektami
mobilności dla uczniów z europejskich szkół. Szeroka oferta usług oferowanych
przez ETN obejmuje nie tylko staże i praktyki w ramach projektów unijnych. Ponad
dwudziestoletnie doświadczenia zespołu Prezesa Luciano Donato Marino
przekładają się na wysoką jakość działań zarówno w zakresie organizacji
mobilności jak i kursów językowych oraz metodycznych, warsztatów, seminariów
czy programu Experience Pro.
Obecnie ETN to sześć agencji działających w siedmiu miastach Europy - każda
agencja to zespół profesjonalistów pracujących nad wysoką jakością usług. Rocznie
z ofert ETN korzysta około 4200 uczniów realizujących programy mobilności
i zdobywających doświadczenia, które kształtują postrzeganie świata przez
młodzież. Zaangażowanie i profesjonalizm zespołu ETN zostały docenione, 2
września 2017 roku podczas uroczystej gali w Londynie po raz drugi ETN zostało
zwycięzcą prestiżowego konkursu Study Travel Star Awards w kategorii Work
Experience Provider.
Podczas piątkowego spotkania w Rzeszowie Luciano Donato Marino
podziękował szkołom za współpracę podkreślając, że nagroda dla najlepszego
organizatora praktyk to wspólny sukces. Dzieląc sie doświadczeniami
z uczestnikami seminarium Prezes ETN zwrócił uwagę, że ostatnie dziesięć lat to
era wielkiego przyśpieszenia, w której linia postępu nie pokrywa się z linią
adaptacji do zachodzących zmian. Dlatego potrzebna jest odwaga aby nie przestać
marzyć, walczyć i stawać się bohaterami. ZSSChiO współpracuje z ETN już kilka lat
realizując praktyki i staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli we Włoszech
i Hiszpanii. Częścią seminarium były również spotkania one to one podczas których
rozmowy dotyczyły szczegółów dalszej współpracy.
Serdecznie dziękujemy instytucji partnerskiej z Włoch za organizację
seminarium i możliwość kolejnego spotkania. Nasza współpraca z ETN pokazuje, że
warto podejmować wysiłek pracy z młodzieżą aby mogła przeżyć doświadczenia,
które otworzą drzwi do realizacji ich marzeń.
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