KROK n°1

LEFE

REJESTRACJA OŚRODKA
KSZTAŁCENIA

Europejski System Certyfikacji
Przedsiębiorstw

www.label-entreprise-formation.fr

KROK n°2

Obecnie firmy goszczące stażystów mają
możliwość oficjalnego uznania swoich
kompetencji w tym zakresie na szczeblu
europejskim. Proces Certyfikacji jest::

REJESTRACJA STAŻYSTY

łatwy

Minimalna długość stażu — 2 tygodnie

progresywny

KROK n°3
OCENA DOKONANA PRZEZ
STAZYSTĘ, OŚRODEK
KSZTAŁCENIA I
PRZEDSIĘBIORSTWO

Potwierdzenie kompetencji przedsiębiorstwa





http://www.facebook.com/label-LEFE

Wejdź do Europejskiego Systemu
Certyfikacji Przedsiębiorstw

satysfakcjonujący

LEFE powstał dzięki transnarodowej współpracy partnerów z Francji, Belgii, Włoch, Polski i Rumunii

Daj młodzieży możliwość odbycia
zagranicznego stażu !

Łatwy i szybki proces (ewaluacja zajmuje
maksymalnie 15 minut).
Kryteria umożliwiające uzyskanie LEFE
zostały stworzone przez europejskie
przedsiębiorstwa w porozumieniu z
ośrodkami kształcenia i NGO.
Uwzględnia rolę stażysty, szkoły i firmy
Raport końcowy oraz zaświadczenie
wydawane po każdym zrealizowanym
stażu.

Korzyści dla ośrodka kształcenia
- zapewnienie wysokiej jakości stażu,

LEFE,
Label Entreprise
Formation Europe
Europejski System Certyfikacji Przedsiębiorstw
(LEFE) daje przedsiębiorstwom możliwość
oficjalnego uznania ich kompetencji i
profesjonalizmu w zatrudnianiu i zajmowaniu się
stażystami na szczeblu europejskim.
Cele :


zwiększanie zaangażowania
przedsiębiorstw w zakresie przyjmowania
stażystów,



zwiększenie roli przedsiębiorstwa
kształceniu młodzieży,

w



zwiększenie liczby zagranicznych staży
i polepszanie ich jakości,



tworzenie powiązań europejskich, których
celem jest usprawnienie integracji
społeczno-zawodowej stażysty w
poszanowaniu regulacji prawnych i
ustawowych kraju goszczącego i Unii
Europejskiej.

- dostęp do bazy danych doświadczonych i
sprawdzonych przedsiębiorstw,
- współpraca w otoczeniu pełnym zaufania
i szanującym zasady zrównoważonego rowoju,
- stałe zwiększanie liczby mobilności,
- wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami
kształcenia.

Zapraszamy do udziału w sieci
przedsiębiorstw i ośrodków kształcenia
zbudowanej na zaufaniu i wiarygodnym
partnerstwie!

KONTAKT
Polski Partner: Fundacja Sfera
www.fundacjasfera.org, info@fundacjasfera.org,

tel. 00 48 785918152
Koordynator: FRMFR Aquitaine-Limousin
www.mfraquitaine.fr,
Fr.AQUITAINE-LIMOUSIN@mfr.asso.fr

tel 00 33 (0)5 56 68 39 38

www.label-entreprise-formation.fr

Korzyści dla przedsiębiorstwa
- promocja na szczeblu lokalnym, regionalnym,
krajowym i europejskim,
- dostęp do informacji i materiałów
ułatwiających przeprowadzenie stażu,
- odkrycie sposobów pracy stosowanych w innych
krajach partnerskich,
- wsparcie stażysty w zdobywaniu doświadczenia,
- wymiana zdań i perspektyw, będących silną
podstawą dla przyszłej współpracy,
- wdrożenie polityki korporacyjnej w zakresie staży i
kształcenia zawodowego,
- poznanie innych kultur.

Zapraszamy do udziału w sieci
przedsiębiorstw i ośrodków kształcenia
zbudowanej na zaufaniu i wiarygodnym
partnerstwie!

