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Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26860 

Tytuł projektu 
Ograniczanie powstawania odpadów poprzez optymalne przetwórstwo 
surowców, materiałów, paliw oraz odzyskiwanie surowców wtórnych 

Beneficjent 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Smoleńska 5/7 
80-058 Gdańsk 
email: tjasinski@gmail.com, zsrcku@zsis.gda.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 444460,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami przetwarzania i powtórnego 
wykorzystania odpadów. Beneficjentami będą uczniowie kształcący się w zawodach technik ochrony 
środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji. W ramach nauki przedmiotów zawodowych w szkole, 
uczniowie zajmują się problematyką odpadów, ich segregacji i postępowania z nimi. Odbycie 
międzynarodowego stażu będzie dla nich doskonałą możliwością na poszerzenie posiadanej wiedzy i 
porównanie jej z zasadami stosowanymi w krajach europejskich, zdobycie praktyki poprzez uczestnictwo w 
ćwiczeniach odbywanych na terenie zakładów oraz w ośrodku szkoleniowym. Ważnym punktem odbywanego 
stażu, będzie zapoznanie z normami i przepisami obowiązującymi w Niemczech, zwłaszcza z tymi wynikającymi 
z członkostwa w UE. Szczególnie ciekawa dla uczniów i warta rozpropagowania wśród lokalnej społeczności 
(szkoły, rodziny, osiedla, miasta) jest idea wielokrotnego wykorzystywania opakowań (puszek aluminiowych, 
butelek szklanych i plastikowych), konieczność płacenia kaucji zwrotnej za ich kupno, oraz powszechny 
obowiązek placówek handlowych do ich skupu. Uczniowie poznają również sposób na ograniczenie 
użytkowania jednorazowych toreb foliowych i zastępowanie ich siatkami wielokrotnego użytku (papierowymi 
lub materiałowymi). W trakcie odbywania stażu uczniowie będą mieli możliwość odwiedzania różnego typu 
zakładów przemysłowych, w których będą mogli obserwować sposoby segregacji odpadów i możliwości ich 
powtórnego wykorzystania. Zwiedzą również składowisko odpadów i zapoznają się z metodami i 
technologiami postępowania z odpadami w oparciu o przepisy UE. Pozwoli im to na porównanie sytuacji w 
Polsce, w województwie pomorskim, jaką mieli możliwość poznać w ramach wycieczek szkoleniowych, z 
polityką ochrony środowiska w Niemczech. Młodzież będzie miała możliwość poznania zasad pracy 
obowiązujących w niemieckich zakładach pracy oraz ich organizację, co wpłynie na jej stosunek do 
zatrudnienia, zwiększy mobilność i zdolność podejmowania inicjatyw. Udział w projekcie umożliwi 
beneficjentom doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. W trakcie realizacji projektu 
zostanie poszerzona wiedza o historii, kulturze i obyczajach w Niemczech. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26882 

Tytuł projektu Become more professional 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach 
Wielka Skotnica 84a 
41-400 Mysłowice 
tel. 32 317 12 02, 32 222 28 04,   
email: katarzynamichalak6@gazeta.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 240257,60 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Beneficjent: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr3 Mysłowicach, Instytucja partnerska: Associazione Artistica 
Culturale AROCCA. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości sprawdzenia się na rynku pracy innym 
niż polski, projekt da możliwość osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych obowiązujących w UE, przyczyni 
się do kształtowania wśród młodzieży umiejętności racjonalnych wyborów, jak i podejmowania samodzielnych 
decyzji, przygotuje uczniów do tworzenia postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, nauczy systematyczności, 
samodzielności, pozytywnych relacji interpersonalnych, wyposaży w nowe umiejętności. Stażyści nauczą się 
radzić sobie w różnych sytuacjach, w których trzeba pokonywać bariery językowe, a przede wszystkim 
zwiększą się ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców, to również 
skuteczna walka z bezrobociem, które w naszym regionie jest wysokie. W projekcie uczestniczyć będzie 18 
stażystów z ZSP nr3 - Technikum Hotelarskie pochodzących z Mysłowic i okolic oraz 2 opiekunów. Będą to 
stażyści w wieku 17-19 lat, którzy uczą się w systemie dziennym w zawodzie technik hotelarstwa, posiadają 
umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym(w mowie i piśmie). Są 
to osoby bez doświadczenia zawodowego, z wiedzą wyniesioną z praktyk w lokalnych hotelach. Dzięki 
projektowi podejmą oni wyzwanie konfrontacji nabytej w szkole wiedzy teoretycznej z praktycznym jej 
wykorzystaniem na międzynarodowym rynku pracy. Uczestnicy zapoznają się z włoskim modelem obsługi gości 
a także z miejscową kulturą i obyczajami. Udoskonalą umiejętności zawodowe i językowe-praktyki odbywać się 
będą w języku angielskim oraz włoskim w stopniu podstawowym. Staż trwać będzie 4 tygodnie (od17 czerwca 
do 12 lipca) 2013 roku w wyselekcjonowanych przez włoskiego Partnera hotelach o wysokim 
standardzie,zlokalizowanych na Sycylii. Rezultatem projektu będzie zdobycie umiejętności umożliwiających 
sukces w przyszłym życiu zawodowym. Beneficjenci poznają nowoczesne metody zarządzania hotelem, 
poprawią umiejętności językowe, otrzymają certyfikat EUROPASS MOBILITY oraz indywidualne referencje z 
miejsc praktyk, co przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności na rynku pracy. Uczestnicy projektu 
pochodzą z terenu gdzie trudniej znaleźć pracę, często też ograniczenia finansowe uniemożliwiają im 
dokształcanie się w strukturach pozaszkolnych. Dla większości stażystów będzie to pierwszy, samodzielny 
wyjazd zagraniczny. Śląsk jest terenem,na którym silnie rozwija się branża hotelarska, świadcząca usługi na 
najwyższym poziomie, dająca miejsca pracy wykwalifikowanej kadrze,co stwarza możliwości dla uczestników 
projektu (będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy). Po zakończeniu stażu młodzi ludzie będą mogli 
skonfrontować swoje doświadczenia, wskazać różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu firm na forum klasy i 
szkoły oraz różnych przedsiębiorstw. Osiągnięte rezultaty wpłyną na zwiększenie motywacji do nauki 
przedmiotów zawodowych i języków obcych u pozostałych uczniów oraz podniesienie się jakość kształcenia w 
naszej szkole, wzmocni jej autorytet i znaczenie w mieście, jako placówki oświatowej rozwijającej 
przedsiębiorczość i samodzielność młodych ludzi.   



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26889 

Tytuł projektu 
Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie 
regionalnej strategii rozwoju 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich 
ul. Szczecińska 60 
76-200 Słupsk 
tel. 59 843 31 78, 59 843 31 78,   
email: dyrektorzsp1@op.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 308773,37 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada przygotowanie i zorganizowanie praktyk zawodowych w Niemczech dla 32 uczniów z klas 

II i III w zawodach: technik hotelarstwa i kucharz; niewystarczające możliwości praktycznego zastosowania 
teoretycznej wiedzy zdobytej w szkole przez uczniów stwarzają potrzebę zorganizowania programu praktyk 
zawodowych w naturalnym środowisku pracy; realizacja projektu z partnerem niemieckim zapewni uczniom 
możliwość praktycznej nauki zawodu w kraju obcojęzycznym, dzięki czemu przyczyni się nie tylko do zdobycia 
doświadczenia zawodowego, ale również do zwiększenia ich kompetencji językowych; uczestnictwo w 
projekcie stworzy możliwość zastosowania nabytej już wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i doskonalenie  
umiejętności językowych oraz poznanie nowej kultury i mentalności konsumenta z krajów UE, co ułatwi 
uczniom wejście na rynek pracy (lokalny, krajowy i zagraniczny). Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 
językowych uczniów, poznanie przez nich preferencji i mentalności konsumenta niemieckojęzycznego, który 
jest częstym gościem obiektów turystyczno- gastronomiczno-hotelarskich naszego regionu, co przyczyni się do 
wsparcia i rozwoju turystyki w regionie słupskim.  
Uczniowie odbędą 4 tygodniowe praktyki w obiektach hotelarskich w Turyngii (Niemcy) w terminach: 
październik 2012, maj 2013, wrzesień 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26894 

Tytuł projektu Europejski gastronomik-zagraniczne staże dla uczniów 

Beneficjent 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 
os. Złotej Jesieni 16 
31-828 Kraków 
tel. 12 644 63 30, 12 644 63 30,   
email: zsg1@poczta.onet.pl, barbrew@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 33 

Dofinansowanie 276340,41 PLN 
Krótkie streszczenie: 
Grupę partnerską tworzą szkoły o profilu gastronomicznym z Polski, Niemiec, Francji  i Słowacji. Uczestnikami 
projektu są uczniowie trzecich klas, pełnoletni Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie. Są to 
uczniowie we wstępnej fazie kształcenia zawodowego, na poziomie technikum. Projekt odpowiada na 
potrzeby uczniów oraz potrzeby małopolskiego rynku pracy: w opinii organizacji pracodawców młodzież 
kończąca szkołę ma zdecydowanie za małe doświadczenie zawodowe. Wynika to z organizacji kształcenia 
zawodowego (uczniowie odbywają tylko 1-2 miesięczne praktyki w zakładzie pracy w cyklu kształcenia). Nasi 
uczniowie pochodzą głównie z Nowej Huty i okolicznych małych miejscowości, dotkniętych dużym 
bezrobociem. W związku z tym pojawia sie potrzeba samozatrudnienia - tworzenia firm oferujących atrakcyjne 
usługi gastronomiczne. Podczas staży uczniowie nauczą się sporządzać potrawy kuchni narodowych,  
zaobserwują sposoby zarządzania firmami rodzinnymi, spółkami, oraz organizację rynku usług 
gastronomicznych krajów partnerskich. Uczniowie po stażach będą bardziej otwarci na nowe doświadczenia, 
świadomi potrzeby uczenia się przez całe życie. Zwiększy to także ich mobilność na europejskim rynku pracy. 
Doświadczenia zdobyte na stażach będą stanowić wartość dodaną procesu kształcenia w polskiej szkole. 
Uczniowie w czasie stażu uzupełnią, udoskonalą swoje umiejętności zawodowe, które nabywają w czasie zajęć 
w szkole.    
Główne cele projektu:  

 poprawa mobilności uczniów, 

 kształcenie ludzi aktywnych zawodowo,  

 zachęcenie uczniów do nauki języków nowożytnych, 

 tworzenie aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego opartego na rozumieniu i poszanowaniu 
praw człowieka oraz zasad demokracji, tolerancji i szacunku do innych kultur, 

 poprawa stopnia uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych (ECVET), 

 podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. 
Oczekiwane rezultaty: 

 aktywni zawodowo absolwenci technikum gastronomicznego, posiadający innowacyjne umiejętności 
zawodowe,  swobodnie poruszający się na europejskim rynku pracy, znający języki obce, kreatywni, 
szanujący zasady demokracji i tolerancji, pełni szacunku dla innych narodów i kultur, 

 nowe umiejętności zawodowe stanowiące wartość dodaną nauczania w szkole, 

 atrakcyjne, mobilne szkolnictwo zawodowe w dziedzinie gastronomii. 
Projekt zakłada 6 staży: 3 staże na Słowacji, 2 staże we Francji i 1 staż w Niemczech (uczeń może wyjechać 
tylko na 1 staż). Staże odbędą się w terminach ustalonych z partnerami w okresie: październik 2012 - 
październik 2013r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26902 

Tytuł projektu 
Otwieram swoje okno na świat- staż zagraniczny uczniów ze Wzgórza 
w Anglii 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących-Technikum nr 2 
ul. Wzgórze Wolności 3 
83-300 Kartuzy 
tel. , 058-681-04-36,   
email: madziaf@hoga.pl, maczulis.g@wp.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 384412,16 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu, którzy spełnią wymogi rekrutacyjne, będą uczniowie Technikum nr 2 w Kartuzach. W 
związku ze zmianami zasad aplikacji o projekt, postanowiliśmy, że bezpośrednimi beneficjentami projektu 
będą dwie szesnastoosobowe grupy uczniów (A i B). Grupa A to 16 uczniów z drugiej klasy Technikum 
Informatycznego, natomiast Grupa B to 16 uczniów z trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego w Kartuzach. 
Uczniowie wywodzą się w większości  ze środowisk wiejskich, z rodzin o stosunkowo niskim statusie 
materialnym i to szkoła jest głównym gwarantem ich osobistego rozwoju. 
Osiągają oni bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i posiadają podstawowe umiejętności komunikacji w języku 
angielskim. Ich wiedza z przedmiotów zawodowych jest na dobrym i bardzo dobrym poziomie. 
Na podstawie wcześniejszych praktyk zagranicznych uczniów naszej szkoły i bardzo pozytywnych doświadczeń 
związanych z ich realizacją, postanowiliśmy, że staż odbędzie się w Portsmouth, w Anglii w marcu 2013 ( grupa 
A) i w czerwcu 2013 (grupa B). Organizacją pośredniczącą będzie firma IBD Partnership, od której już 
otrzymaliśmy list intencyjny. Firma ta profesjonalnie zajmuje się organizowaniem treningów zawodowych i 
staży dla uczestników z różnych krajów i gwarantuje, że miejsca praktyk są dostosowane do wymagań 
realizacji projektu. Uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobility. 
Uczniowie z Grupy A poznają warunki pracy na stanowisku związanym z branżą IT. Efektem ich wyjazdu będzie 
stworzenie leksykonu stanowisk miejsc pracy zajmowanych przez informatyków w Wielkiej Brytanii. Uczniowie 
z Grupy B natomiast, stworzą przewodnik pt: "Jak rozpocząć życie zawodowe w Anglii będąc technikiem 
ekonomistą”. Te informacje będą później wykorzystywane na zajęciach z przedmiotów zawodowych przez 
innych uczniów szkoły.  
Uczniowie wyjadą na dwutygodniowe praktyki wraz z opiekunami ze szkoły. 
Niewątpliwie, staż zagraniczny przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych naszych uczniów, takich jak: 
kreatywność, przedsiębiorczość czy podejmowanie inicjatywy. Zwiększy się też ich pewność siebie nie tylko w 
zakresie poszukiwania i konkurencyjności na lokalnych rynkach pracy, ale także w posługiwaniu się językami 
obcymi. Wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów, którzy brali udział w stażach zagranicznych były bardzo 
dobre i celujące  a dzięki certyfikatowi Europass Mobility zdobyli zatrudnienie. Dlatego też, projekt ten 
odpowiada aktualnym potrzebom naszych uczniów. Warto także nadmienić, że dla wielu z nich wyjazd na staż 
zagraniczny jest szansą życiową. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26905 

Tytuł projektu 
Zagraniczna praktyka inspiracją do działania w procesie poznawania 
europejskiego rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
ul. Radomska 72 
27-200 Starachowice 
tel. 41 274 52 74, ,   
email: gozdzewa@interia.pl, zsz1stce@pro.onet.pl 

Liczba uczestników 42 

Dofinansowanie 416825,25 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Podstawowym zadaniem w systemie edukacji zawodowej jest wprowadzenie takich zmian, aby wiedza i 
umiejętności nabywane w procesie kształcenia umożliwiały uczącym się znalezienie miejsca na rynku pracy 
zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami. Dążeniem jest aby uzyskane kwalifikacje były zgodne z Europejskimi 
i Krajowymi Ramami Kwalifikacji, co ma na celu przede wszystkim zwiększenie mobilności na rynku pracy. 
Prezentowany projekt wychodzi  na przeciw tym zmianom, jego celem jest wspieranie uczestników w 
zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i  kompetencji  zawodowych, zachęcenie do nauki 
języków obcych, uczestnictwo w europejskim rynku pracy, poprawa stopnia przejrzystości i uznania kwalifikacji 
zawodowych. Projekt zakłada przeprowadzenie praktyki zawodowej w zawodach: technik hotelarstwa, technik 
żywienia i gospodarstwa domowego, usług gastronomicznych i technik usług fryzjerskich. Strony uczestniczące 
w projekcie to: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach jako instytucja wysyłająca oraz instytucje 
partnerskie: Vitalis GmbH w Lipsku w Niemczech, Europroyectos LdV w Granadzie w Hiszpanii i EPD w Montijo 
w Portugalii. Okres wdrażania projektu przewidziany jest na styczeń 2013 - październik 2013. W tym czasie 
zorganizowane zostaną staże 3 grup uczestników trwające po 3 tygodnie, co związane jest z wymogami 
zawartymi w programie praktyki dla tych zawodów. Staż w Niemczech będzie obejmował 10 osobową grupę 
uczestników w zawodzie technik usług fryzjerskich. Staże odbywające się w Hiszpanii i Portugalii będą 
obejmowały 16 osobowe grupy uczestników w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i technik usług 
gastronomicznych. Wysłanie grup uczestników do partnerów w różnych krajach, z bardzo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą w powyższych branżach, da możliwość poznania warunków pracy i porównania wymagań 
uznawania kwalifikacji u różnych przedsiębiorców europejskich. W związku z procesem zrównywania 
wymogów kwalifikacyjnych w przedsiębiorstwach europejskich udział w projekcie stworzy uczestnikom 
możliwość zbierania doświadczeń zawodowych w nowoczesnych, technicznie dobrze wyposażonych firmach i 
konfrontacji własnych doświadczeń z rozwiązaniami europejskimi. Nabyte wiedza, umiejętności i kompetencje 
zawodowe, językowe i społeczne będą dokumentowane i ocenione indywidualnie dla każdego ucznia, 
potwierdzone certyfikatami w tym EUROPASS MOBILNOŚĆ i przeniesione na warunki polskie co podniesie 
kwalifikacje zawodowe uczestników i zapewni lepszą pozycję na rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26906 

Tytuł projektu Nowe zawody - nowe perspektywy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Spożywczych 
ul. Warszawska 20 
35-205 Rzeszów 
tel. 17 748 31 00, 17 748 31 00,   
email: olawanic@o2.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 357945,28 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Spożywczych we współpracy z brytyjską firmą "Training Vision". 
Uczestnikami zagranicznego stażu będą 2 grupy po 15 -osób kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa 
oraz technik organizacji reklamy wraz z opiekunem. Praktyki zrealizowane zostaną w 7 zakładach (Hotel 
Portsmouth, Hilton Portsmouth, IBIS Hotel, 
Marriott Hotel, Premier Inn, Vision Photography & Digital Printing, Portsmouth Live). Pracować w nich będzie 
po 2-3 osoby. Program stażu stanowi integralną część kształcenia zawodowego i jest kontynuacją szkolnego 
programu nauczania w danych zawodach. Priorytetem dla  szkoły jest podniesienie jakości i atrakcyjności 
kształcenia zawodowego poprzez "europejski wymiar edukacji" oraz lepsze przygotowanie młodych techników 
do wykonywania wybranego przez nich zawodu. Podczas stażu uczniowie bedą mieli szansę na zdobycie nowej 
wiedzy teoretycznej, nowych doświadczeń i kwalifikacji praktycznych, poznanie nowoczesnych metod pracy 
stosowanych za granicą. Ważnym elementem praktyk jest fakt, iż młodzież posługiwać się będzie fachową 
terminologią w języku angielskim, dzięki czemu poszerzy i rozwinnie umiejętności językowe. Celem stażu jest 
również zdobycie "wartości dodanej"- jaką jest odbycie dodatkowej praktyki,sprostowanie wyzwaniom 
gospodarki opartej na wiedzy, umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i 
kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości, samodzielności i współpracy w międzynarodowym 
zespole. Stwarzając uczniom kontakt ze światem produkcji na etapie nauki, szkoła daje im się zarazem ważne 
atuty udanego wejścia na rynek pracy, bowiem dla wielu uczniów staż będzie jednocześnie pierwszym 
wyjazdem zagranicznym. Spodziewanymi rezultatami realizacji praktyk zagranicznych jest rozwój przez 
uczniów konkretnych umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych i interpersonalnych, zwiększenie 
szansy na zatrudnienie, kształtowanie przedsiębiorczości, kreatywności oraz mobilności. Praca w zagranicznych 
firmach ma pomóc uczestnikom w podjęciu decyzji o szukaniu zatrudnienia na europejskim rynku lub 
zakładania własnej działalności gospodarczej. Udział w projekcie pomoże uczniom w kształtowaniu ich 
świadomości europejskiej oraz postaw akceptacji i tolerancji wobec osób innych narodowości. Na zakończenie 
uczestnicy stażu otrzymają dokument Europass Mobliność.  
Praktyki zagraniczne realizowane będą przez okres trzech tygodni w następujących terminach czasowych: 
 - 12 - 30 listopad 2012 r 
 - 25 luty - 15 marzec 2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26910 

Tytuł projektu Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 
ul. Gimnazjalna 3 
47-400 Racibórz 
tel. 32 415 48 90,  
email: zse-raciborz@alpha.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 273766,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Planujemy dwuletni okres realizacji projektu, który rozpoczyna się 1 września 2012, a kończy 31 sierpnia 2014. 
W ramach projektu planujemy wyjazd dwóch grup 16 osobowych na praktykę zawodową. Pierwsza grupa 
wyjedzie w maju 2013 roku, a druga za rok - w maju 2014 roku. 
Uczestnikami projektu są pełnoletni uczniowie klas trzecich Technikum  Ekonomicznego przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Raciborzu. Najlepsi uczniowie placówki zostaną wyłonieni przy pomocy niezbędnej 
rekrutacji i nagrodzeni trzytygodniowym wyjazdem w celu odbycia praktyk zawodowych w 
wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym znajdującym się w Chemnitz w Niemczech. 
Realizację projektu planujemy rozpocząć we wrześniu 2012 r., wtedy to zamierzamy rozpocząć kampanię 
promocyjną projektu i przeprowadzić rekrutację pierwszej grupy uczestników. W ramach okresu 
przygotowawczego, od października 2012 do końca kwietnia 2013 roku, realizowane będą zajęcia z języka 
niemieckiego, podczas których uczniowie będą doskonalić słownictwo zawodowe oraz poznawać wartości 
kulturowe miejsca docelowego praktyk. Zajęcia umożliwią także zdiagnozowanie uczniów przez pedagoga. 
Po zakończeniu przygotowań - 5 maja, grupa uczestników projektu wyjedzie do Chemnitz. W tamtejszym 
ośrodku szkoleniowym będą wykonywać czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w 
szczególności skupią się na: poznawaniu procesu produkcyjnego miejscowych przedsiębiorstw, zgłębianiu 
praktycznych sposobów naliczenia wynagrodzeń, księgowaniu operacji gospodarczych, kontrolowaniu 
dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym, analizowaniu zobowiązań oraz wystawianiu 
dokumentów. Niemiecki partner projektu zamierza organizować dla uczestników wycieczki regionalne w celu 
poznania miejscowej kultury oraz wartości  regionu. Zajęcia zakończą się uroczystym obiadem, na którym 
zostaną wręczone uczestnikom certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich podczas trwania praktyki 
umiejętności. 27 maja planuje się powrót uczniów ZSE do Polski. 
Po powrocie do kraju uczestnicy praktyk zajmą się opracowaniem raportu podsumowującego projekt, 
tworzeniem prezentacji dotyczącej przebiegu praktyki oraz jej rezultatów. Pierwsza edycja projektu zostanie 
podsumowana do końca sierpnia 2013. 
Druga edycja projektu rozpocznie się 1 września 2013 roku. Działania będą się pokrywały z poczynaniami 
pierwszej edycji. Grupa doceloa to takżę uczniowie klas III Technikum Ekonomicznego. 
Celem nadrzędnym projektu jest krzewienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, jak również 
podniesienie standardów kształcenia zawodowego w naszej placówce. Cele te zostaną osiągnięte głównie 
dzięki zdobyciu przez uczestników projektu umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach 
niemieckich. Szczegółowe cele projektu zostały opisane w części D3. 
Wybrany przez nas partner gwarantuje realizację założonych celów poprzez wysoki poziom kształcenia w 
naszym zawodzie.  
Otrzymany certyfikat z pewnością przybliży uczestnikom zagraniczny rynek pracy, ułatwi im lepszy start w życie 
zawodowe, a nabyte podczas stażu kluczowe umiejętności zagwarantują elastyczność i mobilność na 
potencjalnym rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26924 

Tytuł projektu Planowanie i tworzenie wizerunku klientki makijażem, fryzurą i ubiorem 

Beneficjent 

Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie 
Trzciana 192 
36-071 Trzciana 
tel. 17 851 40 77  
email: marek_maksymowicz@wp.pl, zstw-trzciana@wp.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 171970,48 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie 16-to osobowa grupa, która zostanie wyłoniona spośród uczniów III i IV 
technikum fryzjerskiego wg. opisanych w projekcie krytetriów. W związku z dynamicznym rozwojem sektora 
usług fryzjerskich oraz kosmetycznych w naszym regionie, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników znających aktualne stylizacje fryzjerskie oraz kosmetyczne. Powstające salony to już nie tylko 
fryzjer, ale małe centra piękności kompleksowo dbajace o urodę oraz oferujące doradztwo w dziedzinie 
doboru kolorów do typu urody, garderoby, makijażu, fryzury. Potrzeby klientek rosną, a wraz z nimi popyt na 
dobrze wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie. Staż w szkole partnerskiej pozwoli na poznanie 
najnowszych trendów panujących w kosmetologii oraz fryzjerstwie. W trakcie przygotowania jest 
wprowadzenie w TUF innowacji pedagogicznej z zakresu wizażu, realizowanej w oparciu o program modułowy 
R-214. Realizacja projektu pozwoli zdobyć niezbędne doświadczenie do wdrożenia tej innowacji. Innowacja 
pedagogiczna pod tym samym tytułem co planowany projekt stanowić będzie kolejny trwały rezultat 
planowanej mobilności. Realizowana będzie w klasie drugiej oraz trzeciej od roku szkolnego 2012/2013. Po 
zakonczeniu stażu nastąpi upowszechnienie doświadczeń wśród wszystkich klas - w tym młodszych uczniów 
technikum fryzjerstwa. Ponadto uczniowie, którzy co roku biorą udział w konkursach fryzjerstwa, będą mogli 
wykorzystać zdobyte podczas stażu umiejętności. Aby sprostać wymaganiom rynku pracy, każdy fryzjer 
powinien ustawicznie doskonalić własne umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach i pokazach 
fryzjerskich organizowanych przez firmy i organizacje branżowe. Propozycja wprowadzenia innowacji w 
zakresie stylizacji i wizażu pochodzi od właścicieli salonów fryzjerskich, w których uczniowie odbywają 
praktyki. Klienci salonów zaczynają zwracać uwagę na całość stylizacji i wizerunku, dlatego oczekują, że 
nowoczesna szkoła zidentyfikuje te potrzeby i właściwie przygotuje absolwentów do potrzeb rynku. Korzyści z 
projektu wyniosą także nauczyciele oraz opiekunowie stażystów, którzy zdobędą nowe doświadczenia 
przydatne w pracy dydaktycznej. 
Głównymi celami stażu są: 

 zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie certyfikatów zawodowych wydanych przez 
organizację wysyłającą, przyjmującą oraz dokument EUROPASS Mobility. 

 wzmocnienie procesów innowacyjnych i podniesienie standardów usług fryzjerskich w regionie na skutek 
upowszechniania projektu i rozszerzenia zakresu usług w salonach fryzjerskich. 

 zwiększenie atrakcyjności szkoły w związku z wprowadzoną innowacją pedagogiczną, która będzie 
kontynuacją projektu. 

 promowanie wartości takich jak tolerancja, szacunek dla wartości wyznawanych przez inne narodowości, 
wspólna pomoc i współpraca międzynarodowa. 

Program zakłada uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych, takich jak: opracowywanie kolorystyki 
makijażu i ubioru, technik  tuszowania mankamentów skóry twarzy i sylwetki, technik wykonywania makijaży 
klasycznych i okazjonalnych. Udział w projekcie zachęci ich do nauki jęz. angielskiego oraz zmotywuje do 
zdania egzaminu zawodowego. Zakładamy, że wszyscy uczestnicy projektu zdobędą dodatkowe umiejętności 
praktyczne w dziedzinie usług fryzjerskich i wizażu. Staż będzie miał miejsce w St Helens w Anglii. Partnerem 
przyjmującym będzie St Helens College. Planowany staż odbędzie się w lutym 2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26932 

Tytuł projektu Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia 
Ks. Agnieszki 2 
58-100 Świdnica 
tel. 74 850 04 43, 74 852 26 41,   
email: miravip@interia.pl 

Liczba uczestników 28 

Dofinansowanie 343041,60 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pod tytułem  "Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii” jest skierowany do uczniów Technikum nr 5 w 
Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, kształcących się w zawodzie technik ekonomista, którzy ukończyli 16 
lat i w stopniu co najmniej dobrym posługują się językiem angielskim. W ramach realizacji projektu dwie 14-
osobowe grupy uczniów w czasie 4 tygodniowej praktyki zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe na  
stanowiskach biurowych w brytyjskich firmach w Portsmouth w Wielkiej Brytanii  w branżach: 
administracyjnej, finansowej, ubezpieczeń, usług oświatowych, marketingu i handlu. Grupa pierwsza  odbędzie 
staż w okresie od 14.04.2013 r. do 11.05. 2013 r., a grupa druga w okresie od 13.04.2014 do 10.05.2014. W 
organizację pobytu uczestników za granicą  będzie zaangażowana  organizacja  pośrednicząca Training Vision 
Ltd. w Portsmouth. Praktyki zagraniczne będą integralną częścią szkolenia zawodowego, a program stażu 
zostanie zrealizowany w formie modułowej. 
Projekt odpowiada następującym potrzebom: przygotowanie poszukiwanego przez pracodawców absolwenta 
posiadającego  uznane europejskie  kwalifikacje, umiejętności zawodowe i kompetencje kluczowe, poszerzenie 
oferty praktyk zawodowych o zagranicznych pracodawców, umożliwienie uczniom zdobycia atrakcyjnego 
zatrudnienia, zdobycie nowych doświadczeń edukacyjnych i przygotowanie  szkoły do reformy kształcenia 
zawodowego w Polsce, dostosowanie przejrzystości kwalifikacji absolwentów do europejskich systemów i 
standardów, doskonalenie zawodowych umiejętności zdobytych w szkole na rzeczywistych stanowiskach pracy 
poza granicami kraju. 
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do zdobywania przejrzystych kwalifikacji  mających na celu ułatwienie 
rozwoju zawodowego i osobistego uczniów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia, doskonalenie 
kompetencji  językowych, zdobycie dodatkowych praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i 
osobistych, zwiększenie  atrakcyjności kształcenia  zawodowego uczniów szkoły, zwiększenie samodzielności 
zawodowej i osobistej, zdobycie doświadczenia edukacyjnego poprzez  wprowadzenie innowacyjnego 
modułowego programu praktyki, wzmocnienie współpracy szkoły i uczniów z brytyjskimi pracodawcami. 
W  wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: lepsze przygotowanie uczniów do 
wejścia na europejski rynek pracy, uczniowie podniosą  kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone dokumentem Europass Mobility, zwiększą mobilność na europejskim i krajowym rynku pracy, 
podniosą stopień znajomości i posługiwania się zawodowym i ogólnym językiem angielskim, zdobędą 
umiejętność pracy w multikulturowych zespołach pracowniczych, podniosą poziom obsługi programów 
finansowo-księgowych  oraz stosowania w pracy środków TIK,   poznają tradycje i kulturę społeczeństwa 
brytyjskiego, zostanie zmodyfikowany program kształcenia zawodowego w szkole oraz poszerzy się oferta 
praktyk zawodowych co zwiększy atrakcyjność szkoły zawodowej.  
Nabyte przez uczestników umiejętności i kompetencje zostaną potwierdzone certyfikatem Europass Mobility 
oraz portfolio certyfikatów poświadczających nabycie umiejętności zawodowych i językowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26964 

Tytuł projektu Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach 
ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8 
25-317 Kielce 
tel. 41 368 05 70, 41 368 15 65,   
email: mirek.m.sikora@gmail.com, zse@zse-kielce.edu.pl 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 170316,30 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pt. "Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej" ma na celu udział uczniów klas trzecich ZSE w Kielcach 
o specjalności technik elektronik 311[07] i technik elektryk 311[08] w praktykach zawodowych w Niemczech, 
które odbędą się w maju 2013 roku przez okres czterech tygodni - łącznie 18 uczniów i dwóch nauczycieli-
opiekunów.  
Termin realizacji praktyki zawodowej: 06.05.2013- 02.06.2013. Beneficjenci będą zakwaterowani w ośrodku 
szkoleniowym firmy Vitalis w Schkeuditz, natomiast praktyki będą realizowane w centrum kształcenia i 
doskonalenia zawodowego w Lipsku ( Zentrum fuer Aus- und Weiterbildung ZAW Leipzig GmbH).   
Zajęcia praktyczne odbędą się w dwóch modułach: podstawy elektroniki i elektryki oraz moduł ćwiczeń 
montażowych na przyrządach elektrycznych w zakresie elektrotechnicznym i pomiarowym, energetycznym i 
usług inżynieryjnych.  
Beneficjenci projektu pochodzą w większości z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego, co utrudnia 
im dostęp do nowoczesnych technologii. Oprócz zdobycia umiejętności zawodowych, będą oni mieli 
możliwość poznania systemu kształcenia i pracy w Niemczech.   
Dzięki uczestnictwu w programie kulturalno- oświatowym (wycieczki krajoznawcze po Saksonii i do Berlina 
oraz spotkania z młodzieżą z różnych krajów UE przebywającą w ośrodku organizacji Vitalis) poszerzą również 
kompetencje społeczne i językowe. Rezultatem praktyki będzie rozwinięcie umiejętności zawodowych 

uwzględniających potrzeby rynku i standardy pracy w Unii Europejskiej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26965 

Tytuł projektu 
Kompetencje kluczowe i doświadczenie zawodowe - szansą na zdobycie 
zatrudnienia 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie 
ul. Słowiańska 17 
82-500 Kwidzyn 
tel. 55 279 38 96  
email: zsp1kwidzyn@wp.pl, dyrektor-zsp1@powiatkwidzynski.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 220881,21 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności przedmiotowych (zawodowych) przy 
jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu TIK, kompetencji społecznych, personalnych i językowych służące 
zdobyciu doświadczenia zawodowego i zwiększeniu szansy na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 
Wysoka jakość praktyk zagwarantowana będzie poprzez racjonalny i realny harmonogram działań, realizację 
programu K-P-J i ścisłą współpracę ze szczegółowym przydzieleniem zadań partnerom projektu. Uczestnikami 
projektu będzie 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie - 10 uczniów z klas II i III 
technik ekonomista i 10 uczniów z klas III technik logistyk wybranych w procesie selekcji i rekrutacji. W 
warunkach szkolnych i typowych uczeń niejednokrotnie nie uaktywnia cech z zakresu kompetencji społecznych 
i personalnych, które są bardzo przydatne, a często niezbedne w realizacji zadań zawodowych, a tym samym 
nie może rozwijać kompetencji, które mają istotne znaczenie dla pracodawców. Projekt zakłada odbycie 
praktyki zawodowej trwającej 4 tygodnie w terminie 22.04 - 17.05.2013, która odbędzie się w hiszpańskich 
przedsiębiorstwach spełniających kryteria dostosowane do kształcenia w określonym kierunku. Czas trwania 
praktyki wynika również z programu nauczania w technikum: ekonomista - praktyka trwa 6 tygodni, logistyk - 4 
tygodnie. Praktyka umożliwi uczestnikowi wykreowanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności 
interpersonalnych i kompetencji kluczowych przy wykonywaniu zadań zawodowych. Do doboru Instytucji 
Przyjmujących zgodnie z profilem zawodowym uczestnika i programem praktyk zobowiązała się Instytucja 
Partnerska euroMind. Istotnym elementem praktyki, będzie uświadomienie jego uczestnikom konieczności 
samodoskonalenia przez całe życie, elastyczności działania w nowym otoczeniu i zmieniających się warunkach 
gospodarki rynkowej.  Raporty prowadzone przez Wojewódzkie Urzędy Pracy i inne instytucje rynku pracy 
potwierdzają, że brak u potencjalnego pracownika kreatywności, przewidywalności skutków podejmowanych 
działań, umiejętności współpracy w zespole, otwartości na zmiany, samodzielności przy wykonywaniu zadań, 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konsekwencji w realizacji działań, umiejętności właściwej 
komunikacji z otoczeniem, powodują, że jego wiedza zawodowa nie jest przydatna we współczesnej 
działalności i zmieniających sie warunkach. Praktyka w hiszpańskim przedsiębiorstwie zapewni rozwój tych 
kompetencji, bowiem program przewiduje wykonywanie zadań zawodowych właśnie przy wykorzystaniu 
metod nastawionych na kompetencje społeczne i personalne. Obok w/w zdobytych kompetencji w ramach 
udziału w projekcie uczestnicy uzyskają kompetencje zawodowe w zakresie wykonywania przyszłych zadań 
zawodowych i pokonają bariery komunikacyjne dzięki nabytym kompetencjom z zakresu języka angielskiego 
zawodowego. Sprawna komunikacja w języku angielskim i podstawowa w języku hiszpańskim zapewni 
uczestnikowi rozwój nie tylko zawodowy, ale spowoduje otwarcie się na inne kultury, co wpłynie na większe 
poczucie tożsamości, pozwalając na identyfikowanie się ze społecznościami kulturowo-językowymi innych 
krajów. Zwiększy także szanse zatrudnienia i możliwości kształcenia. Ponadto realizacja projektu zwiększy 
jakość kształcenia zawodowego w ZSP nr 1, pozwoli na transfer osiągnięć ucznia, bowiem ocena wystawiona 
za odbytą praktykę znajdzie się na świadectwie szkolnym ucznia, umożliwi uzyskanie przez uczestników 
dokumentu Europass Mobilność, pozwoli na modyfikację programów praktyk zawodowych uczniów nie 
objętych nową podstawą programową w zakresie kształcenia zwodowego, zwiększy atrakcyjność oferty 
edukacyjnej 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26966 

Tytuł projektu Pracuję Mam Szansę 

Beneficjent 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - Technikum Nr 17 
ul. Sokolska 26 
40-086 Katowice 
tel. , 32 351 19 23,   
email: jarekkiszka@yahoo.co.uk 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 179743,52 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt stażu przewidziany jest jako uzupełnienie obowiązkowych praktyk zawodowych dla uczniów ŚTZN. 
Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie uzdolnionych uczniów naszej szkoły, którzy nie mogą 
kontynuować edukacji na uczelni wyższej w trybie dziennym i zmuszeni są do podjęcia pracy zarobkowej.  
Podstawową potrzebą tych uczniów jest zdobycie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, które 
pomoże im znaleźć pracę zgodną z ich zainteresowaniami i wykształceniem. Praktyki odbywać się będą według 
programu uzgodnionego z naszym partnerem pośredniczącym - Lycee Henri Vincenot, przy uwzględnieniu 
potrzeb lokalnego rynku pracy z terenu Katowic i okolic. Program tworzony będzie indywidualnie dla 
poszczególnych uczniów, którzy przejdą etap kwalifikacyjny. Będzie  ukierunkowany na indywidualne potrzeby 
uczniów związane z ich kierunkiem kształcenia. Zadaniem Lycee Henri Vincenot będzie pomoc przy 
dokumentowaniu przebiegu praktyk i tworzeniu rejestru indywidualnych osiągnięć uczniów. Udział w projekcie 
pozwoli także na zdobycie certyfikatów i świadectw (EUROPASS, listy referencyjne). Uczniowie zdobędą nowe 
doświadczenia, dostaną okazję na wykorzystanie posiadanej wiedzy zawodowej oraz nabycie nowych 
umiejętności i kwalifikacji. Wyjazd wzmocni rozwój osobisty uczniów, poprawi ich samoocenę i pewność siebie 
oraz umiejętność nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Uczniowie będą również mieli okazję do 
poznania innej kultury oraz praktycznego doskonalenia umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie 
znajomości języka specjalistycznego (ESP). Praktyki stworzą uczestnikom możliwość poznania środowiska 
zawodowego oraz organizacji i kultury pracy we francuskim przedsiębiorstwie oraz podniosą poziom ich 
zdolności adaptacyjnych uwrażliwiając na różnice kulturowe. W projekcie weźmie udział 14 uczniów naszej 
szkoły z klas trzecich i czwartych, którzy w dniu wyjazdu na praktykę będą mieli ukończony 18 rok życia. Będą 
to uczniowie, którzy w dwóch 7 – osobowych grupach odbędą trzytygodniowe praktyki zawodowe we Francji 
w przedsiębiorstwach współpracujących na co dzień z naszym partnerem pośredniczącym. Wyjazdy na 
praktyki nastąpią w 2 cyklach: I kwartał 2013 i I kwartał 2014. Z każdą z grup pojedzie nauczyciel opiekun z 
naszej szkoły, który będzie odpowiedzialny za realizację programu praktyk oraz będzie sprawował opiekę 
pedagogiczną nad grupą. Grupy zostaną zakwaterowane w internacie prowadzonym przez partnera 
pośredniczącego. Uczniowie biorący udział w projekcie przed wyjazdem na praktykę wezmą udział w zajęciach 
przygotowujących ich pod względem kulturowym i językowym do wyjazdu. Zajęcia będą obejmować m. in. 
podstawy języka francuskiego, zajęcia z  przygotowania kulturowego oraz zajęcia z pedagogiem szkolnym. 
Harmonogram projektu przewiduje przeprowadzenie tych zajęć dwukrotnie: pierwszy kurs dla grupy 
wyjeżdżającej na praktykę w pierwszym kwartale 2013 odbędzie się od października do grudnia 2012, 
natomiast dla grup wyjeżdżających na praktykę w pierwszym kwartale 2014 odbędzie się od października do 
grudnia 2013. W czasie praktyk uczniowie będą pracować przy konserwacji, przezbrajaniu i utrzymaniu ruchu 
linii produkcyjnych w fabrykach produkujących elementy z tworzyw sztucznych oraz opakowania drewniane i 
kartonowe. Oba zakłady są bardzo nowoczesne i znajdują się w ścisłej czołówce w swoich branżach, jeśli 
chodzi o możliwości techniczne i technologiczne. Prowadzą działalność na skalę ogólnoeuropejską, posiadając 
zakłady wytwórcze w innych krajach i sprzedając swoje produkty na rynku europejskim, w tym do Polski. 
Sprawi to, że uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku 
pracy.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26967 

Tytuł projektu Innowacyjny staż zagraniczny drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica 
ul. Wojska Polskiego 9 
34-400 Nowy Targ 
tel. 18 266 13 58, 18 266 31 04,   
email: podlipni.zst@nowotarski.pl, gruszka.zst@nowotarski.pl 

Liczba uczestników 6 

Dofinansowanie 62838,77 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje  4 – tygodniowy staż w szkole Jobelmann BBS I Stade/ Niemcy oraz wybranych serwisach 
samochodowych  6  uczniów 3 klasy TPS (specjalność: obsługa i naprawa pojazdów) w wieku 17 – 18 lat pod 
opieką nauczyciela. Staż łączy 3 płaszczyzny kształcenia: udział w zajęciach praktycznych w warsztatach 
szkolnych, pracę metodą projektu - przygotowanie przez uczniów projektu na wystawę oraz praktykę 
zawodową w serwisach samochodowych lub stacjach diagnostycznych. W kształcenie zawodowe zostanie 
integralnie włączona nauka języka niemieckiego standardowego i zawodowego oraz edukacja europejska. Staż 
zostanie poprzedzony przygotowaniem K-P-J w Polsce. Potrzeby projektu zostały określone we współpracy z 
Cechem Rzemiosł Różnych oraz firmą Opel Marimex, w wyniku czego dokonano następującego 
podsumowania. Potrzeby: poprawa jakości i atrakcyjności wstępnego kształcenia zawodowego, stałe 
zwiększanie innowacji w kształceniu zawodowym, poznanie nowoczesnych sposobów i metod pracy, 
inteligentnych systemów pojazdów, parku maszynowego innej „kultury technicznej”, zapotrzebowanie na 
wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, znającą standardy i normy europejskie oraz języki obce– do 
zdiagnozowania przyczyn nieprawidłowego działania podzespołów nie wystarczą najdoskonalsze urządzenia  – 
niezbędni są odpowiednio wyszkoleni pracownicy, propagowanie i wspieranie europejskiej idei uczenia się 
przez całe życie, zwiększanie szans na zatrudnienie, samozatrudnienie oraz rozwój przedsiębiorczości – 
atrakcyjności na rynku pracy, wskazanie uczniowi, że uzyskana wiedza umożliwi mu pracę w całej UE, czy 
świecie, propagowanie nauki języków obcych, budowanie państwa europejskiego opartego na wzajemnym 
zrozumieniu, poszanowaniu, tolerancji i dialogu, wspieranie współpracy we wszystkich dziedzinach edukacji, 
pokazanie młodemu człowiekowi, że można pracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu mimo różnic 
językowych, mentalnych i kulturowych. Główne cele projektu:  wykorzystanie wiedzy i umiejętności w 
praktyce, wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, kreatywności 
podczas pracy w zespole z zastosowaniem metody projektu a następnie adekwatnych technik prezentacji, 
stymulowanie ich rozwoju zawodowego, weryfikacja umiejętności własnych w odniesieniu do uczniów z 
Niemiec, poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Niemczech, udoskonalenie 
zawodowo – technicznego języka niemieckiego, wdrażanie innowacyjnych metod uczenia się, wykształcenie u 
uczniów nawyku podnoszenia kwalifikacji, nauki przez całe życie, tworzenie i korzystanie z TIK. Oczekiwane 
rezultaty: zdobycie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych w nowym środowisku zawodowym, uznanie 
kompetencji potwierdzone otrzymaniem EM, uznanie indywidualnych umiejętności i kompetencji 
potwierdzone otrzymaniem certyfikatów i zaświadczeń, nabyte umiejętności i wiadomości mają być docelowo 
stosowane na rynku polskim a także zwiększą szanse na zatrudnienie ew. samozatrudnienie oraz uczestnictwo 
w europejskim rynku pracy, doświadczenia pozwolą porównać system edukacji, program nauczania oraz 
metody pracy w Polsce i Niemczech, zweryfikować je oraz stosować te najefektywniejsze, zostaną 
rozbudowane kompetencje społeczne - uczniowie wykażą się większą pewnością siebie wobec innych ludzi a 
szczególnie klientów, staną się otwarci i gotowi do współpracy, wrażliwi na różnice mentalne i kulturowe, 
promowana będzie walka z dyskryminacją, uczniowie nauczą się planowania i organizacji pracy własnej, pracy 
w grupie,  komunikowania się,  przyjmowania odpowiedzialności, zbierania i selekcjonowania informacji.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26968 

Tytuł projektu Chcemy być lepsi na rynku pracy 

Beneficjent 

Stowarzyszenie na rzecz wspierania Zespołu Szkół Technicznych im. 
Hipolita Cegielskiego w Śremie „HIPO-TECH" 
ul. Staszica 3 
63-100 Śrem 
tel. 61 283 76 35  
email: kas_sad@op.pl, elzbieta-michalska@wp.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 74622,79 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada odbycie dwutygodniowego stażu przez 10 uczniów trzecich klas technikum i liceum 
profilowanego Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, uczących się w zawodzie: elektronik, 
geodeta i mechatronik.  Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych w firmach 
branży elektronicznej i geodezyjnej oraz naukę na symulatorach przygotowujących do obsługi obrabiarek CNC 
w Republice Czeskiej.     
 Elektronicy odbędą staż w firmie elektronicznej produkującej m.in. półprzewodniki dla przemysłu 
motoryzacyjnego, sieci komputerowych i łączności bezprzewodowej. Młodzież będzie mogła szkolić się w 
zakresie obsługi przyrządów pomiarowych i testerów używanych w firmie. W czasie stażu będą oni mieli 
możliwość zapoznania się z procesem wdrażania produkcji seryjnej oraz tworzeniem dokumentacji 
technologicznej. 
 Program stażu geodetów obejmuje geodezyjną obsługę budownictwa oraz wykorzystanie systemów 
informacji przestrzennej. Młodzież będzie mogła wykazać się nabytymi w szkole umiejętnościami w zakresie 
obsługi nowoczesnych urządzeń pomiarowych takich jak: niwelatory precyzyjne, elektroniczne tachimetry i 
teodolity oraz odbiorniki GNSS. W czeskiej firmie geodezyjnej - uczniowie będą również mieli możliwość 
zapoznania się z strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa geodezyjnego. 
 Mechatronicy będą mieli możliwość odbycia stażu na warsztatach szkolnych czeskiej szkoły  Střední škola 
informatiky, elektrotechniky a řemesel  Rožnov pod Radhoštěm. Warsztaty te  wyposażone są w symulator 
obrabiarek CNC. Uczniowie będą mieli możliwość zdobyć  wiadomości z zakresu projektowania w programie 
Auto CAD 3D oraz odbycia kursu z zakresu obsługi  obrabiarek CNC.   
 Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymają listy referencyjne od pracodawców i zaświadczenia 
potwierdzające nabyte umiejętności. Zostaną wypełnione dokumenty o nadanie uczestnikom stażu 
dokumentu Europass Mobilność. 
 Realizacja programu zwiększy zainteresowanie uczniów językami obcymi, da im okazję do zetknięcia się z 
innowacyjnymi technologiami i technikami, co da im przewagę nad rówieśnikami i pomoże w przyszłości 
znaleźć pracę. Będzie to również element budowy poczucia własnej wartości, podkreśleniem i umocnieniem 
zdobytych w szkole umiejętności oraz wiedzy. Taki wyjazd buduje postawy otwartości i możliwości zetknięcia 
się z inną rzeczywistością społeczno-kulturalną. Wszyscy uczestnicy stażu wezmą udział w przygotowaniu 
kulturowym i językowym. 
Mamy nadzieję, że staż będzie ciekawym zawodowym doświadczeniem dla młodzieży, która zdobytą wiedzę i 
umiejętności wykorzysta w przyszłej pracy. Ponadto wymiana międzynarodowa stwarza okazję do 
poszukiwania miejsc pracy nie tylko we własnym kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26974 

Tytuł projektu Training abroad - a key to a successful career 

Beneficjent 

Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Hauke Bosaka w Kielcach 
ul. Hauke Bosaka 1 
25-217 Kielce 
tel. 41 368 76 40,  
email: tamaraszwajca@interia.pl, dyrektor@zsi.kielce.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 335172,20 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W Projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich technikum informatycznego.  Pragniemy stworzyć im szansę 
podniesienia kwalifikacji w zakresie przydatnym dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej. Biorąc pod 
uwagę dwutygodniowy czas pobytu na praktyce zagranicznej skupiamy się na nauczeniu i wzmocnieniu 
najbardziej istotnych umiejętności i kompetencji.  Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości i 
atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans naszych uczniów  na europejskim i krajowym 
rynku pracy.  W celu dokładniejszego określenia celów, które powinien spełnić organizowany przez nas staż 
przeprowadziliśmy wśród uczniów ankietę. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że  odczuwają oni potrzebę 
potwierdzenia tego, że wiadomości teoretyczne, które przyswajają w szkole, mają rzeczywiste odniesienie do 
wykonywanego przez nich po ukończeniu szkoły zawodu. Część uczniów nie planuje kontynuacji nauki na 
studiach kierunkowych dziennych, lecz chce podjąć pracę i usamodzielnić się. Zatem cel ogólny Projektu 
będzie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: 

 budowanie pozytywnego nastawienia uczniów do osiągania kwalifikacji zawodowych 

 rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z przedmiotów zawodowych 

 doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz języka angielskiego 
zawodowego 

 zdobycie umiejętności samodzielnej diagnozy swoich mocnych i słabych stron, wzmocnienie poczucia 
własnej wartości 

 wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy 

 zwiększenie konkurencyjności ZSI na lokalnym i regionalnym rynku oświatowym 
Po skończeniu nauki w naszej szkole, nasi absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w firmach 
usługowych prowadzących serwisowanie sprzętu komputerowego i sieci komputerowych. Także firmy 
niezwiązane bezpośrednio z informatyką potrzebują pracowników zatrudnianych na stanowisku konserwatora 
sprzętu komputerowego oraz instalatora i serwisanta firmowych sieci komputerowych. Nie zawsze do takiej 
pracy wymagany jest pracownik posiadający tytuł inżyniera oraz wysokie wymagania płacowe, na które firmy 
po prostu nie stać. Wychodząc naprzeciw zdefiniowanym przez uczniów potrzebom, chcemy, aby celem stażu 
była możliwość praktycznego zapoznania się z typowymi pracami związanymi z ich zawodem. Praktyka w 
irlandzkich firmach, konieczność posługiwania się jęz. angielskim będzie również znaczącym czynnikiem 
podnoszącym ich  konkurencyjność w znalezieniu atrakcyjnej posady na europejskim rynku pracy.  Planujemy 
wysłanie 2 grup uczniów na staż, w każdej grupie po 18 uczniów i po 2 nauczycieli - opiekunów w 
następujących terminach: 09.03.2013 - 23.03.2013 oraz 28.09.2013 - 12.10.2013.  W ramach stażu uczniowie 
zostaną przydzieleni do firm znajdujących się w mieście Clonmel w okręgu Tipperary, oraz w jego najbliższej 
okolicy. Zasadą wdrażaną przez firmę Language Xchange Ireland jest rozmieszczenie uczniów w firmach w taki 
sposób, aby  ich najbliższymi współpracownikami byli Irlandczycy i posługiwali się wyłącznie językiem 
angielskim.  Podsumowaniem stażu będzie uzyskanie certyfikatów od firm przyjmujących stażystów oraz 
dokumentu Europass. Organizując praktyki zagraniczne poszerzamy naszą ofertę edukacyjną, lepiej 
orientujemy się w aktualnych potrzebach europejskiego rynku pracy. W przyszłości stworzy nam to możliwość 
pracy nad dostosowaniem programu nauczania do rzeczywistych potrzeb pracodawców. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26977 

Tytuł projektu 
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-
Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Wolności 23 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 737 84 02, 62 737 84 31,   
email: ie@powiat-ostrowski.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 277637,25 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Instytucją wnioskującą w projekcie jest Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim 
(ZSBE), natomiast instytucjami partnerskimi są Centrum Kształcenia Zawodowego w Walldorf (Bildungswerk 
BAU Hessen-Thüringen e.V. Aus- und Fortbildungszentrum Walldorf) oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w 
Raahe (Raahen Ammattiopisto). Uczestnikami projektu będzie 30 uczniów technikum w ZSBE w Ostrowie 
Wielkopolskim kształcących się w specjalnościach: budownictwo, geodezja oraz urządzenia sanitarne. Czas 
trwania projektu został określony na 14 miesięcy (od września 2012 do października 2013), natomiast czas 
trwania staży w Walldorf oraz w Raahe, to 2 tygodnie. Projekt w sposób kompleksowy łączy w sobie mobilność 
wraz z doskonaleniem kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników projektu. 
Rozwój zawodowy uczestników projektu, zapewniony będzie dzięki realizacji staży w nowoczesnych centrach 
kształcenia zawodowego w Niemczech (Walldorf) i Finlandii (Raahe). Realizacja projektu stanowić będzie 
wsparcie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności 
i kwalifikacji (w dziedzinach budownictwa, geodezji i urządzeń sanitarnych), mających na celu ułatwienie 
młodzieży osobistego i zawodowego rozwoju, a także zwiększenia szans na regionalnym i europejskim rynku 
pracy. Realizacja projektu ma za zadanie również pokazać jego uczestnikom, jak atrakcyjne może być 
kształcenie zawodowe, a także wskazać znaczenie mobilności, dzięki której młode osoby mogą podnieść swoje 
kompetencje zawodowe, a tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy dla potencjalnych pracodawców. 
Cele projektu skupiają na wspieraniu jego uczestników w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, a także w 
zdobywaniu i wykorzystaniu posiadanych już wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie im 
rozwoju osobistego oraz możliwości zatrudnienia i uczestnictwa w europejskim rynku pracy. Kolejnym celem 
projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz mobilności, dzięki której 
uczestnicy projektu mogą zdobyć nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym poprawić swoje 
kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Cele szczegółowe projektu, to 
poprawa kompetencji językowych, szczególnie tych związanych z językiem zawodowym, branżowym 
(niemieckim oraz angielskim) oraz kulturowych, polegających na poznaniu innych kultur, tradycji i zwyczajów 
(w tym przypadku Niemiec - Land Turyngia i północnej części Finlandii).  Realizacja wszystkich pow. celów 
będzie możliwa dzięki umożliwieniu uczestnikom mobilności zagranicznej i odbycia staży w zakresie 
budownictwa, geodezji i sanitarki w centrach kształcenia zawodowego w Walldorf i Raahe. Wykonanie 
głównych zadań w projekcie przez poszczególne grupy uczestników, a mianowicie wytyczenie i wykonanie 
fundamentów budynku wraz przewodami odpływowymi instalacji kanalizacyjnej (staże w Walldorf) oraz 
zaprojektowanie i wykonanie altany drewnianej na podmurówce betonowej (staże w Raahe), poprzedzone 
zostanie zajęciami teoretycznymi i praktycznymi przy wykorzystaniu bogatej bazy dydaktycznej obu placówek. 
Programy staży dla wszystkich grup uczestników projektu zostały tak przygotowane, aby odpowiadały na 
potrzeby uczniów w zakresie podniesienia ich kompetencji zawodowych (związanych z budownictwem, 
geodezją, sanitarką), językowych (język zawodowy niemiecki oraz angielski) i interkulturowych (kultura, 
tradycja Niemiec oraz Finlandii). Miejsca realizacji staży dla uczestników projektu posiadają doskonałą bazę 
dydaktyczną oraz kompetentną kadrę szkoleniowców i gwarantują profesjonalną realizację projektu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26985 

Tytuł projektu Mobilność Operatorów Obrabiarek Skrawających 

Beneficjent 

SKF Polska S.A. 
ul. Nieszawska 15 
61-022 Poznań 
tel. 61 874 30 02, 618 743 140,   
email: marlena.borys@skf.com, maciej.kajka@skf.com 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 299936,56 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt polega na zwiększeniu kompetencji i szans na rynku pracy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 
przygotowujących się od pracy w zawodzie operator obrabiarek skrawających poprzez odbycie przez nich 
dwutygodniowej praktyki w Szwecji. 
Inspiracją projektu jest wpółpraca wnioskodawcy przy realizacji podobnego projektu realizowanego przez 
stronę szwedzką. 
Celem projektu jest zwiększenie szans absolwentów szkół zawodowych kształcących się w zawodzie operator 
obrabiarek skrawających na krajowym i europejskim rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji 
zawodowych, językowo-kulturowych oraz osobowych jak również zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wykwalifikowanej kadry. Projekt wpłynie także na wzrost poziomu 
kształcenia zawodowego.  Uczniowie- przyszli operatorzy muszą zdobyć doświadczenie w kilku obszarach: 
technologii obróbki skrawaniem, podstawowej wiedzy z zakresie utrzymania ruchu, sterownia technicznego, 
etc.  
Projekt ma też na celu zwiększenie zaangażowania uczniów, tak aby w przyszłości byli w stanie a przyszłymi 
kolegami pracować na rzecz jakości, ulepszeń i nowych metod pracy. W odniesieniu do produkcji ważnym 
elementem praktyk ma być także zapoznanie się z koncepcją Lean Production, projektem SKF Business 
Excellence for Manufacturing i oraz koncepcją stałeg zrównowazonego rozwoju ( sustainability).  
Oczekiwane rezultaty projektu to przygotowanie 30 uczniów do aktywnego uczestnictwa na krajowym i 
europejskim rynku pracy, zacieśnienie współpracy pomiędzy Centrum Kompetencji SKF (STG) a SKF Polska S.A. 
i jej partnerem w zakresie kształcenia zawodowego - Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu przez zapoznanie 2 do 4 
nauczycieli/opiekunów z metodami kształcenia zawodowego w Szwecji- tzw. benchmark dla zwiększenia 
efektywności procesu nauku zawodu a przez to elastyczności i mobilności przyszłych kadr.  
W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa wyjazdy grup ok.16-osobowych (15 uczniów i 1 lub 2 
opiekunów) do STG w Szwecji. Wyjazdy są planowane na marzec i wrzesień 2013 roku. Wyjazd drugiego 
opiekuna przy grupie 15 osób, będzie finansowany przez SKF Polska S.A. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-26989 

Tytuł projektu 
Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i 
kelnerów ”Hospitality in Cyprus a new set of challenges for Polish cooks 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 7 
ul. Browarowa 1a 
43-100 Tychy 
tel. 32 227 36 32,   
email: lidolido.mariola@gmail.com, j_zebrowska@poczta.fm 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 408020,36 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W Zespole Szkół nr 7 w Tychach uczniowie kształcą się w różnych zawodach, m.in. takich jak technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych czy  technik  
hotelarstwa. W tym roku chcielibyśmy aby odbyli oni staż w sieci Hoteli AMATHUS BEACH na Cyprze.  
POTRZEBY-uczniowie muszą podszlifować znajomości j. angielskiego zawodowego i nabrać odwagi w 
komunikowaniu się w języku obcym z cudzoziemcami. Chcemy pobudzić w nich kreatywność i 
przedsiębiorczość w oparciu o nowo nabyte doświadczenia zawodowe podczas poznawania specyfiki 
regionalnej kuchni cypryjskiej, a także pracy w tamtejszych restauracjach, barach i kawiarniach. W ramach 
programu 4 grupy, po 10 osób każda, odbędą staż w Hotelach AMATHUS BEACH-pierwsza i druga na przełomie 
października i listopada 2012, a  trzecia i czwarta w tym samym czasie rok później. Towarzyszyć im będą 
opiekunowie. Gospodarzami naszych praktykantów będą renomowane 5-gwiazdkowe hotele w miejscowości 
Paphos i Limassol w zachodniej i południowej części wyspy. Ich załogi posiadają ogromne doświadczenie w 
organizowaniu praktyk dla młodzieży cypryjskiej, a także zagranicznej. Partnerzy ci gwarantują nam wysoką 
jakość przeprowadzonych staży. Praktyki przewidziane są na okres wzmożonego ruchu turystycznego. Na 
Cyprze trwa on od wczesnej wiosny do późnej jesieni.  Zapotrzebowanie na pracowników, którzy znają język 
angielski jest wtedy bardzo duże. Stażyści będą cały czas monitorowani przez opiekunów polskich, dyrektora i 
partnerów cypryjskich.  
CELE/OCZEKIWANIA/REZULTATY- Uczniowie będą mieli  możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania 
regionalnych potraw cypryjskich i pracy w kuchni na różnych stanowiskach. Będą również opanowywali różne 
sposoby obsługi gości w restauracjach i barach, a także realizując zamówienia do pokojów. Poznają organizację 
pracy i zarządzanie zakładem gastronomicznym, a także standardy HACCP. Zdobyte umiejętności przydadzą się 
praktykantom po powrocie do Tych w restauracjach i hotelach, gdzie odbywają zajęcia praktyczne oraz w 
przyszłej karierze zawodowej i rozwoju osobistym, a w przyszłości zwiększą ich szansę na zatrudnienie w 
regionie, kraju i za granicą. 
Oprócz tego chcemy aby stali się  kreatywni i przedsiębiorczy, co być może zmotywuje ich do założenia własnej 
działalności. Projekt przewiduje otrzymanie przez uczestników wyjazdów różnych certyfikatów 
m.in.dokumentu Europass- Mobilność i referencji od menadżerów, potwierdzających zdobyte kwalifikacje 
zawodowe, językowe i społeczne, a także certyfikat ze szkoły. Językiem kontaktowym projektu będzie j. 
angielski natomiast, aby lepiej porozumiewać się z klientem cypryjskim stażyści poznają też podstawy 
zawodowe j. greckiego. Ważnym dla uczestników staży będzie poznanie historii, kultury, tradycji czy 
zwyczajów Cypryjczyków, które pozwolą lepiej poznać ten kraj i jego mieszkańców, a w przyszłości jeszcze raz 
powrócić tam. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27012 

Tytuł projektu Praktyka rolnicza w ramach stażu LdV realizuje program ochrony środowiska 

Beneficjent 

Zespół Szkół Rolniczych 
Grzybno 48 
63-112 Brodnica 
tel. 61 282 35 33  
email: zofiablajer@wp.pl, sekretariat@zsr-grzybno.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 97094,74 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Beneficjentem projektu Leonardo da Vinci – staże pt.” Praktyka rolnicza w ramach stażu LdV realizuje program 
ochrony środowiska” jest Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, województwo wielkopolskie. Uczestnikami 
projektu są uczniowie klas II i III technikum rolniczego w wieku 18-19 lat. Uczniowie  ci uczęszczają do 
technikum rolniczego, w którym nauka trwa 4 lata – o dziennym systemie nauczania. W projekcie 
bezpośrednią opiekę sprawować będzie – opiekun – nauczyciel ze szkoły. 
Projekt odpowiada następującym potrzebom, które dotyczą: 

 zdobycia wiedzy i pewnych umiejętności prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w szczególności poznania  
technologii w produkcji zwierzęcej i uprawach roślin, 

 podejmowania inicjatyw w różnicowaniu działalności wiejskiej, 

 sposobu biodegradacji odpadów organicznych mających wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego, 

 wspierania jakości i innowacyjności kształcenia praktycznego, 

 doskonalenia, komunikatywności, mobilności uczestników projektu i ułatwienia im osobistego rozwoju. 

 W projekcie uczestniczyć będzie 12  uczniów, którzy odbędą staż w jednym terminie i trwać on będzie 3 
tygodnie. Miejscem stażu będą zakłady, gospodarstwa rolne w rejonie Roznov- Czechy. 

 Cele: zakładamy, że uczestnik po odbyciu stażu w ramach  programu LdV powinien: 

 poznać stosowane technologie z wykorzystaniem sprzętu i maszyn w uprawach różnych gatunków roślin i 
hodowli zwierząt, 

 posługiwać się sprzętem i urządzeniami wykorzystywanymi w produkcji z zachowaniem przepisów bhp i 
p.poż., 

 żywić i pielęgnować określone gatunki zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, 

 pozyskiwać określone produkty od tych zwierząt z zachowaniem ich dobrostanu, zgodnie z kodeksem 
dobrej praktyki rolniczej, 

 scharakteryzować odpady z gospodarstwa, które mogą być przedmiotem recyklingu, 

 poznać sposoby zagospodarowania odpadów organicznych: (produkcję kompostów biogazu, energii 
cieplnej, elektrycznej), 

 dokonać oceny prowadzonej gospodarki odpadami w  środowisku – miejscu stażu, 

 Dodatkowym celem projektu jest: 

 nabyć umiejętność pracy w grupie 

 poznać historię, kulturę i tradycje regionu innego kraju oraz doskonalić język obcy.  
Staż odbędzie się w terminie IV/V 2013 w regionie Rożnov. Zakładamy odbycie wycieczek przez uczestników 
do kompostowni, biogazowi, oczyszczalni  celem poznania zasad gospodarowania odpadami i przekształcania 
ich w procesie fermentacji metanowej w biogaz i prąd elektryczny. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27014 

Tytuł projektu To Mój Mały Biznes 

Beneficjent 

Rogozińskie Stowarzyszenie Edukacyjne im. Dezydergo Chłapowskiego 
ul. Kościuszki 41 
64-610 Rogoźno 
email: basia@rogstol.pl, zsagrobiznes@wp.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 359422,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie tym wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu (15 osób do Anglii, 15 osób do Włoch w 
2013r w tym samym czasie), którzy uczą się w najbardziej popularnych i porządanych zawodach w Polsce tj. 
technik:  logistyk, ekonomista, budownictwa, agrobiznesu i architektury krajobrazu. Niestety uczniowie 
głównie zdobywają wiedzę teoretyczną i odbywają praktyki w małych firmach z regionu. Głównym celem 
projektu jest wzbogacenie umiejętności zawodowych, co przełoży się na możliwość łatwiejszego zdobycia 
zatrudnienia. Ponadto praktyki pozwolą uczniom zapoznać się z nowymi technologiami i narzędziami pracy co 
umocni ich pozycję  na rynku pracy. Zmniejszą się tym samym różnice technologiczne pomiędzy regionami 
słabo rozwiniętymi z których pochodzą, a większymi miastami w Polsce, dysponującymi nowoczesną 
technologią. Priorytetem jest aktywizacja żenskiej płci do aktywności zawodowej poprzez planowanie kariery 
zawodowej oraz wyrównywaniu szans na rynku.  Zdobyta w czasie praktyk za granicą wiedza, umiejętności, 
kwalifikacje przyczynią się do rozwoju osobowego każdego z uczestników i zmotywują uczniów do 
kreatywności, przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej nie tylko w Polsce,ale również w krajach UE. 
Praktyki w grupie obcojęzycznej przyczynią się do poznania języka fachowego i używania go w celu wykonania 
żądanej pracy. Uczestnicząc w praktykach poza granicami swojego kraju poznają nowe możliwości 
rozwiązywania problemów co będą mogli wykorzystać potem w pracy w Polsce lub innych krajach Wspólnoty.  
Istotne jest poznanie norm społecznych obowiązujących w kraju stażu. Udział w projekcie umożliwi uczniom 
nawiązanie nowych znajomości, poznanie wieloaspektowości kultury europejskiej, rozbudzi zainteresowanie 
innymi językami, nauczy postawy tolerancji, rozumienia różnych punktów widzenia. Miejscem praktyk będzie 
Anglia, kraj rozwinięty, pełen innowacyjnych technologii i doświadczeń, posługująca się językiem stanowiącym 
główne narzędzie komunikacji w dzisiejszym świecie i w komunikacji biznesowej oraz Włochy, kraj kładzący 
nacisk na zawodowe umiejętności praktyczne. Grupa naszych nauczycieli w ramach projektu Leonardo da Vinci 
odbyła kurs językowy latem 2011 w Rzymie, gdzie w trakcie realizowanych celów nawiązała kontakty z 
przedsiębiorstwami, które zapoznały się ze specyfiką kierunków zawodowych w naszej szkole i wyraziły chęć 
przyjęcia naszych uczniów na praktyki zawodowe. W związku z powyższym pomyślność zakwalifikowania się 
do tego projektu umożliwiłaby nam kontynuowanie współpracy i wdrożenie możliwości praktyk zawodowych 
we Włoszech.  Odbyte praktyki wzbogacą wiedzę praktyczną, merytotyczną i światopoglądy młodzieży z Polski 
oraz pozwolą dokonać porównań, analizy i wyciagnięcia własnych wniosków. Uczniowie obowiazują się 
zgromadzić materiały na następujące tematy: 1.Zakładanie firmy w Polsce, WB i we Włoszech. 2.Określenie 
obszarów i tematów, które zostaną przez uczniów wskazane jako zupełna nowość 3.Ubezpieczenia społeczne 
w Polsce, WB i Włoszech. 4.System podatkowy w Polsce, WB i Włoszech. W celu przekazania zdobytej wiedzy 
większej liczbie uczniów te materiały  będą wykorzystane na zajęciach z całą klasą, stąd chcemy żeby w 
projekcie uczestniczyło po 6 uczniów z każdego zawodu realizowanego w naszej szkole. Praktyki zagraniczne 
mają na celu rozszerzenie wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w praktyce, dostosowanie do potrzeb rynku 
pracy oraz zwiększenie motywacji w kierunku poszukiwania w przyszłości pracy lub samozatrudnienia. Ze 
wzlędu na zróżnicowaną grupe uczestników młodzież może odbyć praktyki w przerwie wakacyjnej lub na 
początku roku szkolnego, po uzyskaniu promocji do następnej klasy lub zdaniu egzaminów maturalnych oraz 
zawodowych (ostatnie odbywają się w czerwcu). Planujemy organizować wyjazdy w czasie wakacji. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27033 

Tytuł projektu 

Kształtowanie postaw elastyczności i mobilności uczniów technikum 
kształcącago w zawodzie technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej oraz 
technik żywienia człowieka i gospodarstwa domowego na zmieniającym się 
europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego 
ul. Blich 10 
99-400 Łowicz 
tel. 46 837 37 05,  
email: milenawojda-wrobel@wp.pl, m.kret@poczta.fm 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 372929,26 PLN 
Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy praktyki zawodowej uczniów klasy II technikum agrobiznesu i klasy III technikum turystyki 
wiejskiej oraz klasy III technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Z każdej wyżej wymienionych grup w 
praktyce weźmie udział łącznie 30 osób. Poza uczniami na praktykę będzie jechało dwóch opiekunów. Praktyki 
są zaplanowane na cztery tygodnie zgodnie z programem praktyk w tych zawodach, wynikającym z innowacji 
programów nauczania praktyki zawodowej.  
Celem projektu jest kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów niezbędnych do rozwoju na europejskim 
rynku pracy. Projekt będzie także rozwijał postawy elastyczności i mobilności uczniów na rynku pracy. 
Młodzież z technikum agrobiznesu  będzie miała możliwość poznać specyfikę tego zawodu w odmiennych 
uwarunkowaniach kulturowych, klimatycznych i technologicznych. Uczniowie odbędą praktykę w 
przedsiębiorstwie przetwórstwa rolno-spożywczego. Wezmą udział w zbiorze oliwek i w procesie produkcji 
oliwy. Młodzież z technikum żywienia i gospodarstwa domowego będzie miała możliwość poszerzyć swoją 
wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia opartą o inną kulturę. Dzisiaj na globalnym rynku pracy i wymiany 
kulturowej taka wiedza jest niezbędna do jakościowej obsługi klienta i własnego rozwoju zawodowego. 
Praktyki dla tych uczniów zostaną zorganizowane w restauracjach, gdzie funkcje praktykantów będą 
następujące: kontrola jakości surowców i towarów, obróbka wstępna i termiczna oraz wykończenie i 
dekorowanie potraw, ocena smaku potraw i napojów oraz ich zgodności z przepisami kulinarnymi, 
opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia. 
Dla uczniów technikum turystyki wiejskiej zaplanowano praktyki w gospodarstwie agroturytycznym polegajace 
na zapoznaniu się i realizacji funkcji gestora takiego gospodarstwa oraz pełnieniu funkcji animatora: 
prowadzeniu zajęć i wycieczek mających na celu przybliżenie turystom andaluzyjskiego ekosystemu. 
Oczekiwane rezultaty projektu to: 

 wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinach związanych z agrobiznesem i turystyką wiejską oraz 
żywieniem i gospodarstwem domowym, które zostaną zidentyfikowane za pomocą sprawdzianu 
kompetencji przeprowadzonego na lekcjach przedmiotów zawodowych w ciągu pierwszego miesiąca po 
powrocie z zagranicznej praktyki, 

 rozwój umięjetności językowych, które zostaną zidentyfikowane za pomocą sprawdzianu kompetencji 
przeprowadzonego na lekcjach jęz. angielskiego w ciągu pierwszego miesiąca po powrocie z zagranicznej 
praktyki, 

 większa elastyczność i mobilność na rynku pracy oraz lepsze rozwijanie własnej kariery zawodowej oraz 
elastyczne wprowadzanie zmian w agrobiznesie na swoim terenie, co zostanie sprawdzone po ukończeniu 
szkoły przez uczniów w ramach badania losów absolwentów. 

Czas i miejsce stażu: praktyka zawodowa będzie realizowana na przestrzeni czterech tygodni w Hiszpanii, w 
rejonie Andaluzja w okresie od 01.02.2013r. do 28.02.2013r. Miejscami realizacji praktyki będą:  Martos w 
prowincji Jaen w największym przedsiębiorstwie produkującym oliwę oraz w Granadzie w restauracjach i 
firmach kateringowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27035 

Tytuł projektu Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki 

Beneficjent 

Zespół Szkół Elektronicznych 
ul. Hetmańska 120 
35-078 Rzeszów 
tel. 17 748 30 40,  
email: augustus@o2.pl, elektronik@intertele.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 365019,71 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W ramach projektu 30 uczniów ZSE w Rzeszowie odbędzie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w nowoczesnych 
centrach szkoleniowych i firmach w sektorze IT i elektroniki. Praktyki odbędą się w  państwach UE: Szwecji 
(listopad 2012), Hiszpanii (styczeń 2013) oraz w Turcji (kwiecień 2013). W każdym państwie staż będzie 
odbywało po 10 uczniów. Praktyki wpłyną na wszechstronny rozwój uczniów, podniosą ich wartość na 
lokalnym i europejskim rynku pracy i zwiększą mobilność zawodową. W projekcie będą uczestniczyły Centra 
Kształcenia Zawodowego i firmy posiadające duże doświadczenie zarówno w organizacji jak i prowadzeniu 
staży i wymian w ramach projektów UE. ZSE w Rzeszowie jest średnią szkołą zawodową kształcącą młodzież w 
dynamicznie rozwijających się branżach elektronicznej i informatycznej. Posiada szeroko rozwiniętą 
współpracę zagraniczną. W Szwecji młodzież po raz kolejny odbędzie praktykę w nowoczesnej instytucji 
szkoleniowej UTB Nord kształcącej młodzież ze Skandynawii i innych państw UE w kilkudziesięciu różnych 
zawodach. ZSE od kilku lat utrzymuje ścisłą współpracę z tą instytucją, organizując min. w Rzeszowie praktyki i 
wymiany dla szwedzkiej młodzieży i nauczycieli. Praktyka zawodowa w Hiszpanii zostanie zorganizowana we 
współpracy z instytucją Europrojectos Leonardo da Vinci, pełniącą także instytucji przyjmującej dla części 
polskich stażystów. Pozostali beneficjenci wyjeżdżający do Hiszpanii, będą odbywali praktyki w sprawnie 
funkcjonujących firmach: Innova System, InfoArt, Sonilaser, TecniWork PC. W Turcji polska młodzież będzie 
odbywała praktykę w nowoczesnym centrum szkoleniowym - Ostim Mesleki Eğitim Merkezi (OMEM), w stolicy 
kraju Ankarze. Centrum  OMEM posiada nowoczesną bazę warsztatową do realizacji praktyk zawodowych. 
Kształci specjalistów w kilkunastu zawodach, min. w zakresie elektroniki i technologii informatycznych. Ma 
bogate doświadczenie w realizacji projektów UE min w programie LdV.  W 2010 r, turecka młodzież tego 
centrum odbywała praktykę zawodową organizowaną przez ZSE. Dobór partnerów zapewni polskim uczniom 
praktykę we wiodących instytucjach szkoleniowych i firmach, pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, w oparciu o nowoczesny sprzęt i technologie elektroniczne oraz informatyczne, z 
wykorzystaniem bogatych doświadczeń w prowadzeniu praktyk dla młodzieży zagranicznej. Projekt odpowiada 
na potrzeby dotyczące zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów ZSE, kształtowania aktywnych postaw 
zawodowych i społecznych młodzieży w wymiarze europejskim, dostosowania szkolenia zawodowego do 
wymagań rynku pracy, podniesienia atrakcyjności szkolenia zawodowego a także międzynarodowej 
współpracy.  
Cele projektu to: wspieranie mobilności zawodowej i zdolności adaptacyjnych młodzieży ZSE na lokalnym i 
europejskim rynku pracy, zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego młodzieży ZSE, wspieranie 
rozwoju osobistego i integracji europejskiej, wykształcenie kadry technicznej zdolnej prowadzić własną 
przedsiębiorczość i konkurować na europejskim rynku, zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży z terenów 
słabiej rozwiniętej części Polski. 
Oczekiwane rezultaty: poprawienie pozycji 30 uczniów ZSE na rynku pracy, rozwój umiejętności zawodowych i 
zapoznanie z wymaganiami zagranicznych pracodawców, technologiami, normami, warunkami i organizacją 
pracy, zwiększenie mobilności zawodowej, podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim 
i rozumienia pojęć technicznych, zwiększenie motywacji uczniów do aktywności oraz rozwoju zawodowego i 
osobistego, poszerzenie wiedzy o życia codziennym Hiszpanów, Szwedów i Turków, uzyskanie dokumentów 
EM, pogłębienie i nawiązanie bezpośredniej współpracy między europejskimi centrami szkolenia zawodowego 
i firmami. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27048 

Tytuł projektu Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
ul. Łużycka 91 
74-100 Gryfino 
tel. 91 416 25 03,  
email: aniula.saw@wp.pl, zsp2.gryfino@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 158102,67 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy 20 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego przygotowujących się do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Projekt 
będzie obejmował uczniów II roku nauki. Grupę partnerska tworzą: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Gryfinie jako beneficjent oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 
Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.) w 
Poczdamie.Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie 
doświadczenia w pracowniach gastronomicznych za granicą, ale równie ważny będzie ich rozwój osobisty, 
doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co 
zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Podczas pobytu zagranicznego 
uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i wiedzę na temat kraju 
sąsiada, która pozwoli im lepiej kształtować drogę zawodową. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom 
łatwość podejmowania ciągle nowych wyzwań w różnych sytuacjach życiowych, z jakimi musi radzić sobie 
obywatel Zjednoczonej Europy. Wszelkie umiejętności, zdolności i znajomości będą rozwijane podczas 
praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. 
Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności na materiałach dostępnych w pracowniach gastronomicznych 
w małych grupach, wspólnie z młodzieżą z innych krajów. Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka 
zawodowa pokaże uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości języka obcego w srodowisku 
europejskim. Zapoznają się z fachowym słownictwem w języku niemieckim oraz będą posługiwać się  językiem 
obcym zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na trzy tygodnie. 
Podjęto także ustalenia co do treści programowych, biorąc pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów 
nabyte w kraju. Wyjazd grupy zaplanowano na miesiąc maj 2013 r. Praktyka zawodowa odbędzie się w  
wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia zawodowego we Frankfurcie nad Odrą.  Program praktyk jest 

integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27053 

Tytuł projektu Hotelarstwo bez granic 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach 
ul. Myszkowska 50 
42-310 Żarki 
tel. 34 315 91 00, ,   
email: matinow9@op.pl, starostwo@powiatmyszkowski.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 184979,08 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 16 uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum organizacji usług 
gastronomicznych wraz z dwoma opiekunami. Projekt odpowiada następującym potrzebom uczestników: 
zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w restauracji i hotelu, poznanie specyfiki pracy w 
europejskich warunkach, w tym również z użyciem rozwiniętego technologicznie sprzętu, poprawienie 
kompetencji zawodowych gastronomiczno-hotelarskich, rozwinięcie umiejętności językowych głównie w 
zakresie języka zawodowego, poszerzenie wiedzy kulturowej.  
Dla szkoły jest to: poprawa jakości kształcenia zawodowego i językowego, wzrost zainteresowania 
potencjalnych uczniów naszą szkołą, a co za tym idzie wzrost jej konkurencyjności, poprawa wyników 
rekrutacji, zyskanie prestiżu i dobrego PR, oferta zagranicznych praktyk zawodowych dzięki współpracy z 
angielskimi pracodawcami, łatwiejszy start zawodowy dla uczniów po ukończeniu szkoły.  Dla miasta i gminy: 
doskonała promocja, uzyskanie na rynku pracy wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników, co 
zaowocuje podniesieniem jakości usług w sektorze gastronomiczno-hotelarskim. Celem stażu jest: zdobycie 
praktycznego doświadczenia zawodowego w restauracji i hotelu w Londynie, zaznajomienie się ze specyfiką 
pracy w europejskich warunkach (chodzi nie tylko o inną kulturę, ale również nowoczesny sprzęt w kuchni, 
restauracji czy recepcji, a także stosowanie od dawna systemu HACCP, którego konieczność stosowania w 
Polsce wciąż jeszcze budzi zdziwienie pracowników), poprawienie kompetencji zawodowych gastronomiczno-
hotelarskich,  uzmysłowienie uczniom różnic w polskim i europejskim rynku pracy, rozwinięcie umiejętności 
językowych, głównie w zakresie słownictwa zawodowego branżowego, promowanie mobilności poprzez 
likwidowanie bariery językowej i przejrzystość kwalifikacji, ułatwienie rozwoju osobistego, poszerzenie wiedzy 
kulturowej, zwalczanie barier narodowościowych i uprzedzeń w celu budowania zrozumienia 
międzykulturowego, zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, rozwinięcie 
zainteresowania uczniów zyskaniem europejskiej perspektywy promując dzielenie się kulturą w ramach UE, 
zwalczanie barier narodowościowych i uprzedzeń w celu budowania zrozumienia międzykulturowego, 
scementowanie świadomości różnic kulturowych i językowych w Europie. Rezultatem praktyki zagranicznej 
będzie: 

 zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z gastronomii i hotelarstwa  

 większe doświadczenie w kontaktach z gośćmi zagranicznymi 

 lepsza i sprawniejsza obsługa klientów hotelu i restauracji zgodnie z ich potrzebami i europejskimi 
standardami 

 zyskanie dodatkowej praktyki, co jest jej wartością dodaną 

 poznanie kuchni angielskiej, regionu (praca z produktami typowymi dla  kuchni regionu) 

 poznanie specyfiki funkcjonowania angielskiej restauracji i hotelu (kultury, obyczajów, nawyków 
żywieniowych konsumentów i gości hotelowych) 

 skuteczne komunikowanie się w języku angielskim (językiem angielskim zawodowym) 

 dążenie do doskonalenia umiejętności językowych 

 wyższa motywacja uczniów do nauki (aby spełnić warunki rekrutacji udziału w stażu) 

 większe ich sukcesy takie jak wyższe noty na egzaminie zawodowym, w którym elementem składowym 
jest część  językowa 

 zwiększenie się ich szans na rynku pracy w Polsce.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27061 

Tytuł projektu Technik na europejskim rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu 
ul. KEN 3 
34-300 Żywiec 
tel. 33 861 24 24, 33 861 34 28,   
email: biuro@zsme.zywiec.pl 

Liczba uczestników 80 

Dofinansowanie 400536,40 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie weźmie udział grupa 80 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSM-E w Żywcu oraz 
8 opiekunów. Projekt jest  zgodny z potrzebami pracodawców lokalnych. Szkoła otrzymała deklaracje 
współpracy przy realizacji projektu od lokalnych firm i organizacji : Delphi Poland S.A., ENION S.A., Ekoterm sp. 
z o.o., Beskidzka Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Bielsko-Biała, Stigen sp. z o.o., MCD 
Elektronics sp z o.o. Partnerem wspomagającym przygotowanie programu jest Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich Oddział Bielsko-Bialski zrzeszający 626 członków (specjalistów z różnych dziedzin elektryki, właścicieli i 
pracowników firm, wykładowców Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, studentów i uczniów) 
w 12 kołach terenowych na Podbeskidziu. Stowarzyszenie udziela rekomendacji na wyroby i usługi w 
dziedzinie elektrotechniki, przeprowadza egzaminy i wspiera działalność naukowo-techniczną. Uczniowie 
zrealizują dwutygodniową praktykę zawodową  zorganizowaną przez F+U Sachsem gGmbH International 
CareerCenter w Chemnitz  Niemcy. W nowoczesnych warsztatach zostaną wykonane zadania zawodowe 
opisane w postaci jednostek efektów uczenia się. Wystawiona zostanie indywidualna ocena ich realizacji 
zgodnie z ideą ECVET. Z uwagi na szeroki zakres kształcenia szkoły  zadania zawodowe zostaną dostosowane 
do kierunków kształcenia uczniów. W ramach praktyki zostaną zorganizowane wizyty szkoleniowe w zakładach 
produkcyjnych lub instytucjach, które obejmą poznanie organizacji pracy zakładu produkcyjnego lub centrum 
zarządzania i wyposażenia technicznego. Planowane jest szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, zatrudnienia i 
prowadzenia biznesu w Niemczech. Wyjazd poprzedzi przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe. 
Intensywny kurs języka niemieckiego będzie koncentrował się na języku technicznym i konwersacjach. W 
Niemczech przeprowadzony zostanie egzamin językowy udokumentowany certyfikatem. Praktyka zawodowa, 
kontakt z nowoczesną techniką, szkolenia z przedsiębiorczości zwiększą szanse uczestników na lokalnym i 
europejskim rynku pracy. Poznanie kultury, języka oraz środowiska pogłębi integrację europejską. 
Podstawowe cele projektu to: rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych, rozwój 
umiejętności językowych szczególnie w zakresie języka technicznego, kształtowanie świadomości europejskiej, 
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, zatrudnienia lub prowadzenia biznesu w Niemczech, rozwój osobisty 
uczniów - wzrost poczucia własnej wartości, rozwijanie motywacji do kształcenia przez całe życie, planowanie 
rozwoju i własnej kariery zawodowej. Oczekiwane rezultaty indywidualne: uczniowie uzyskają nowe 
kompetencje zawodowe i językowe, zwiększą poziom swojej wiedzy, nastąpi poznanie kraju gospodarza, 
nawiązanie nowych znajomości, zdobędą doświadczenia z zakresu przedsiębiorczości, zatrudnienia, 
mobilności, które będą skutkować wzrostem poczucia własnej wartości, rozwiną motywację do dalszego 
kształcenia i planowania własnego rozwoju. Oczekiwane rezultaty instytucji partnerskich: nawiązanie 
współpracy europejskiej, dzielenie się doświadczeniami, dialog międzykulturowy i współpraca, produkty 
projektu – osiągnięcia uczniów,  wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne, konferencje, prezentacje  - 
posłużą upowszechnieniu i promocji programu, oraz wnioski  wynikające z podjętej współpracy będą 
pozytywnie owocować w przyszłości, wdrożenie idei ECVET. Projekt rozpocznie się w 2012 roku  i  potrwa 2 
lata. Realizacja praktyki w Chemnitz planowana jest na marzec i listopad 2013 r. Wyjazdy uczniów odbędą się 
w 4 grupach po 20 osób. Wspólnie z partnerem i instytucjami wspomagającymi zapewnimy wysoką jakość 
przedsięwzięcia, zwracając szczególną uwagę na ewaluację i upowszechnianie rezultatów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27066 

Tytuł projektu Przez praktykę do własnej firmy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. 
Kajetana Morawskiego w Krzywiniu 
ul. Gen. D. Chłapowskiego 34 
64-010 Krzywiń 
tel. , 65 517 05 03,   
email: barbarapalcatsroka@wp.pl, dyrektor@lokrzywin.com 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 136445,76 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Beneficjentem projektu "Przez praktykę do własnej firmy" jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. 
Uczestnikami są uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład ZSP. Partnerem przyjmującym 
jest Fundacja "Kształcenie i Rzemiosło" (Bildung "Stiftung & Handwerk") z siedzibą w Paderborn (Niemcy).  
Szkoła nasza jest położona w gminie Krzywiń w powiecie kościańskim. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z 
małych, głównie wiejskich środowisk oddalonych od wielkich centrów edukacyjnych i kulturowych. Gmina ma 
charakter rolniczy (74% powierzchni to użytki rolne), dominują jednak gospodarstwa o niskim areale, ich 
właściciele łączą często pracę na roli z drobną wytwórczością, handlem i usługami. Istniejące duże rolne spółki 
państwowe, zatrudniają m.in. mechaników-operatorów maszyn i urządzeń rolniczych oraz mechaników 
pojazdów samochodowych. Region zagrożony jest bezrobociem.  
W projekcie uczestniczy 15 uczniów, którzy nigdy nie byli za granicą i nie mają możliwości skorzystania z innych 
form kształcenia, jak tylko te, które oferuje im szkoła. Jednocześnie są to osoby ambitne, zdolne, rozwijające 
swoje zdolności zawodowe na miarę możliwości, które oferuje im gmina. Mają wiele pomysłów na swoją 
przyszłość, planują także przyczynić się do rozwoju naszego regionu, zakładając własne zakłady pracy i 
zatrudniając w nich osoby zagrożone bezrobociem. 
Fundacja Kształcenie i Rzemiosło zapewni praktykę zawodową naszym uczniom w warsztatach i zakładach 
pracy o wyższym standardzie, niż firmy rodzime oraz pokaże inne, nowe możliwości pracy w poszczególnych 
zawodach. Bardzo korzystna jest tu również możliwość zapewnienia praktyk we wszystkich zawodach, zgodnie 
z kierunkiem kształcenia w szkole macierzystej. W roku 2013 chcielibyśmy wysłać na praktyki do Niemiec 
mechaników pojazdów samochodowych i stolarzy. 
Uczestnictwo w projekcie wykształci w praktykantach postawę przedsiębiorczości, zmotywuje do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, zwiększy szanse na zatrudnienie, wesprze absolwentów w zakładaniu własnych firm, 
przygotuje do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, nauczy aktywnego poszukiwania pracy, pogłębi 
znajomość zasad gospodarki rynkowej. W naszym powiecie aż 35% bezrobotnych, to absolwenci zasadniczych 
szkół zawodowych, którzy nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy. Wierzymy, że wyjazd do Niemiec pomoże 
zmienić tą sytuację. 
Poprzedni, zakończony  projekt dowiódł, że uczniowie biorący w nim udział, stają się bardziej otwarci na różne, 
nowe formy kształcenia zawodowego, nabywają doświadczeń, których w naszym środowisku nie mogą zdobyć, 
pozbywają się kompleksów, uczą się współpracy w grupach międzynarodowych.Projekt motywuje 
uczestniczącą w nim młodzież do zakładania własnych firm (mamy już takie przypadki) oraz zachęca do 
stworzenia sobie i innym miejsc pracy.  
Projekt będzie również dla naszej gminy i szkoły dobrą formą promocji. Spodziewamy się wzmożonego 
zainteresowania kształceniem w naszej placówce, co zapewni również stałą pracę kadrze nauczycielskiej.  
Odbycie stażu przez naszych uczniów planujemy na 3 tygodnie maja 2013 w Fundacji "Kształcenie i Rzemiosło" 
w Paderborn. Okres poprzedzający staż planujemy wykorzystać na rzetelne przygotowanie uczniów do 
wyjazdu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27094 

Tytuł projektu Regularny lot po Sukces 

Beneficjent 

Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
ul. Mickiewicza 16 
40-092 Katowice 
tel. 32 603 77 12, 32 353 01 23,   
email: s-lot@zdz.katowice.pl, info@zdz.katowice.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 277516,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będą uczestniczyć najlepsi uczniowie Technikum Lotniczego w Katowicach z klas o profilu: technik 
awionik, technik eksploatacji portów i terminali, oraz technik informatyk. Na wyjazd będzie zakwalifikowanych 
50% uczniów każdej ze specjalizacji, a uczniowie zostaną wyselekcjonowani na przestrzeni semestru pod 
kątem osób najbardziej zaangażowanych i uzyskujących największe postępy w nauce. Aczkolwiek dla 
kierunków teleinformatyk i awionik(obecnie mniej licznych) jest przewidziana pełna ilość miejsc na praktykach, 
odstępstwo od w/w zasady jest zatem zależne od postaw uczniów. Celem praktyk będzie wzbogacenie 
kształcenia praktycznego o obszary, które nie są realizowane  w ramach podstawowego programu kształcenia. 
Dodatkowym celem praktyk będzie zdobycie przez uczniów nowych umiejętności zawodowych takich, które 
nie będę mogły być  zdobyte w toku realizacji zaplanowanego programu nauczania oraz  poznanie wymagań 
stawianych przez pracodawców uczniom i absolwentom szkół  zawodowych na hiszpańskim rynku pracy, a 
także zapoznanie ich z wymaganiami tego rynku. Umiejętności zdobyte w trakcie praktyk będą stanowiły 
uzupełnienie kwalifikacji zdobytych w systemie szkolnym w Polsce i będą przyczynkiem do zwiększania 
atrakcyjności beneficjentów projektu na europejskim rynku pracy. Program praktyk jest przygotowany w 
oparciu o doświadczenie nauczycieli w/w zawodów TL i polskich pracodawców, u których uczniowie 
dotychczas odbywali praktyki, lub w których będą je odbywali. Ujęte w programie praktyk zadania będą 
realizowane odpowiednio, dla poszczególnych zawodów w Hiszpanii, na stanowiskach: obsługi naziemnej 
lotniska w Granadzie – dla awioników, stanowiska radarowe wieży kontroli lotniska – dla teleinformatyków, 
oraz stanowiska zarządzania i robotnicze w porcie morskim w Motriil – dla logistyków. Będą to dla uczestników 
projektu nowe miejsca praktyk, z którymi nie spotkają się w cyklu kształcenia  w Polsce. Innowacyjność praktyk 
zawartych w projekcie polega na wprowadzeniu nowych dla beneficjentów obszarów praktyk, oraz na 
wprowadzeniu nowej formy utrwalania zdobytych umiejętności. Będzie to realizowane poprzez konsultacje, 
po skończonym dniu praktyk uczniowie będą konsultować się ze swoim instruktorem przedstawiając mu czego 
danego dnia się nauczyli, a z czym mieli problemy i opracują na następny dzień program pracy uwzględniający 
skorygowanie błędów popełnionych poprzedniego dnia .Praktyka będzie prowadzona metodą programowania 
tzn. „jeżeli zrobiłeś zadania A dobrze, idź do zadania B, jeżeli źle popraw zadanie A”. Ważnym aspektem 
współpracy będzie poznanie przez beneficjentów charakterystyki kwalifikacji, oraz rozwiązań technicznych i 
prawnych obowiązujących w Hiszpanii w zawodach technik awionik, oraz  zawodach związanych z logistyką. 
Rezultatem projektu będzie realizacja założonych celów , a także zwiększenie umiejętności i podniesienie 
kompetencji, oraz zdobycie doświadczenia zawodowego beneficjentów biorących udział w projekcie. Praktyki 
odbędą się w Hiszpańskim mieście Granada w terminach: 
 - I grupa - od 2.04.2013 do 23.04.2013 
- II grupa - od 7.05.2013 do 28.05.2013 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27095 

Tytuł projektu Europejskie Staże - Sukces w Zasięgu Ręki 

Beneficjent 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy 
Al. Wojska Polskiego 21 
63-300 Pleszew 
tel. 62 742 06 02,  
email: wwawroska@o2.pl, krystian_piasecki@wp.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 398127,40 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Sektor usług gastronomicznych jest dobrze rozwijającą się dziedziną gospodarki na terenie województwa 
wielkopolskiego (dane WUP Poznań 2011),  ale istnieje zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą 
posiadali praktyczne umiejętności przygotowania potraw kuchni włoskiej/ śródziemnomorskiej, popularnej 
wśród mieszkańców i turystów odwiedzających region Wielkopolski. W związku z tym opracowany został 
projekt 2-tygodniowego stażu dla 40 osób, uczestników CKiW OHP w Pleszewie - uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej  w zawodzie „ Kucharz małej gastronomii”. Staż  zorganizowany zostanie przez partnerów we 
Włoszech tj. Azzurra oraz Grupę Bike Hotel. Uczniowie to osoby ze środowisk zagrożonych marginalizacją, 
które z różnych powodów nie były w stanie ukończyć szkoły w ramach regularnego kształcenia młodzieży  i 
wymagają dodatkowego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, odpowiedniego motywowania do nauki i 
indywidualnego podejścia. Celem projektu jest nadanie wartości uczeniu się. Poprzez poznanie warunków 
życia, aktywności i pracy w kraju przyjmującym, pragniemy zmotywować młodzież do nauki oraz przełamać 
stereotypy myślenia dotyczące braku perspektyw życiowych. Realizacja projektu, stwarzając młodzieży 
defaworyzowanej możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, językowych i interkulturowych 
wzmocni kompetencje osobowościowe, a po ukończeniu szkoły zwiększy ich szansę na zatrudnienie w branży 
gastronomicznej. Celem projektu jest również wsparcie jego uczestników w rozwoju i podniesieniu 
kompetencji zawodowych, interkulturowych i językowych dla ich osobistego rozwoju. Do najważniejszych 
rezultatów projektu zaliczymy podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 uczestników oraz ich zawodową 
aktywizację. Praktyki związane będą z gastronomią z uwagi na dynamiczny rozwój branży gastronomicznej i 
ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników branży  (zarówno w kraju jak i zagranicą) oraz  
posiadanie odpowiedniej bazy szkoleniowej i wykwalifikowanego personelu przez Partnerów oraz 
Beneficjenta.  Staże odbędą się w II turach (po 20 osób): 5-16.11/2012 ( I grupa) oraz 18-29.03/2012 ( II grupa) 
we Włoszech. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27096 

Tytuł projektu 
Praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie 
- odbyta w Niemczech - możliwością zdobycia kwalifikacji uznawalnych na 
europejskim rynku pracy. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka 
ul. Wielichowska 43a 
64-000 Kościan 
tel. 65 511 41 35,  
email: sekretariat@zsp-koscian.pl 

Liczba uczestników 46 

Dofinansowanie 354078,83 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy 3-tygodniowego stażu zawodowego dla grupy 16 uczniów III kl. technikum budownictwa (staż: 
Frankfurt nad Odrą), 2-tygodniowego stażu dla grupy 20 uczniów  III kl. technikum geodezyjnego (staż we 
Frankfurcie nad Odrą) i 2tygodniowego stażu zawodowego dla 10 uczniów III kl. technikum gazownictwa (staż 
w Brandenburgu). Staż przeprowadzony będzie w ramach praktyki zawodowej. Partnerem w projekcie jest 
Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii 
(Berufsförderungswerk e.V.des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V) w Poczdamie. Projekt 
wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia wykwalifikowanych kadr w sektorze budownictwa, gazownictwa i 
geodezji. Zapotrzebowanie na specjalistów w branży budownictwa, geodezji i gazownictwa wynika z 
postępującego w tych branżach ożywienia i nadrabiania zaległości cywilizacyjnych w Polsce w stosunku do 
zachodniej Europy. W skali kraju i regionu odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników w firmach 
świadczących usługi budowlane i geodezyjne.  W okolicach Kościana działa największa w Polsce kopalnia gazu 
ziemnego Kościan-Brońsko. Znajduje się ona  na pograniczu gmin Kościan i Śmigiel w woj. wielkopolskim. Jest 
tam 30 odwiertów. Gaz eksploatuje się z poziomu ok. 2180 m pod ziemią. Udokumentowane złoża tej kopalni 
stanowią 40 mld m3. Na terenie gminy Kościan znajduje się również kilka innych małych kopalni. Wydobywany 
gaz należy do najlepszych w kraju z niewielkimi zanieczyszczeniami. W okolicach Kościana w Bonikowie 
znajdują się magazyny gazu ziemnego. W związku z tymi inwestycjami wzrosło zapotrzebowanie na 
specjalistów z branży gazownictwa. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników 
przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, rozwój osobisty, doskonalenie zawodowe, 
poszerzenie horyzontów światopoglądowych, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i 
europejskim rynku pracy. Poznają kulturę i obyczaje Niemiec oraz atrakcje turystyczne regionu. Projekt ma 
także wzbudzić zainteresowanie młodzieży nauką w zawodach budowlanych, okołobudowlanych,w zawodzie 
geodety i gazownika. Podczas pobytu uczestnicy zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, 
jak i interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieć możliwość rozwoju swojej 
dalszej drogi zawodowej oraz będą konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy. Udział w projekcie wyposaży ich 
w zdolność podejmowania ciągle nowych zadań w zmieniających się sytuacjach. Umiejętności, zdolności i 
znajomości będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem 
doświadczonych instruktorów. Uczniowie doskonalić będą swoje umiejętności na materiałach dostępnych w 
warsztatach niemieckich w małych grupach. Poznają odmienne warunki kulturowe, fachowe słownictwo w j. 
niemieckim oraz posługiwać sie będą j. obcym zg. z indywidualnym stopniem nasilenia w mowie potocznej. 
Czas stażu to 3 tygodnie dla uczniów z technikum budowlanego, termin - październiku 2012r. Czas stażu dla 
uczniów z technikum geodezyjnego i gazownictwa to 2 tygodnie w kwietniu 2013r. Praktyka dla uczniów z 
technikum budowlanego i geodezyjnego odbywać się będzie w Ponadzakładowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą, natomiast staż dla gazowników w Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Brandenburgu/Havel. Oba te ośrodki podlegają Zakładowi Promowania Kształcenia Zawodowego, którego 
siedziba mieści się w Poczdamie. Staż jest integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27097 

Tytuł projektu Otwarci na wiedzę - otwarci na świat 

Beneficjent 

Zespół Szkół w Porębie 
ul. Zakładowa 1 
42-480 Poręba 
tel. 32 677 10 64,  
email: zsporeba@gmail.com,  

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 377602,72 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie „ Otwarci na wiedzę otwarci na świat”  będzie uczestniczyła grupa uczniów Technikum im. M. 
Kopernika w Porębie kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk. Projekt odpowiada 
potrzebie rozwoju zawodowego i doskonalenia znajomości języka obcego młodzieży pochodzącej z małego 
miasta, z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, które nie mają środków i odpowiedniej motywacji do realizacji  
planów zawodowych. Także potrzebom potencjalnych pracodawców w sektorze logistycznym i 
informatycznym na lokalnym rynku pracy, gdzie brak jest wykwalifikowanej kadry technicznej znającej jęz. ang. 
Celem jest poszerzenie kompetencji zawodowych w dziedzinie logistyki i informatyki, zdobycie umiejętności, 
których nie gwarantuje odbywanie praktyki w Polsce, poznanie zasad funkcjonowania firm brytyjskich, 
organizacji pracy, realizowania usług logistycznych, informatycznych, posługiwanie się specjalistyczną 
terminologią, poznanie różnic kulturowych, zwiększenie motywacji do nauki i samokształcenia ustawicznego. 
Spodziewane rezultaty: podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwość udanego startu zawodowego, 
pokonanie barier językowych, zwiększenie kreatywności uczniów, podniesienie świadomości przynależności do 
wspólnoty europejskiej . Dla szkoły – podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty praktyk, poprawa 
zdawalności egzaminu zawodowego. Praktykę w brytyjskich firmach  w Plymouth  zrealizuje 30 uczestników w 
dwóch turach: X/XI 2012 i III/IV2013 po 15 osób. W celu zapewnienia równych szans ZP przeprowadzi 
rekrutację w oparciu  szczegółowe kryteria. Przed wyjazdem ZS zapewnia pełne przygotowanie do udziału w 
projekcie (informacje o projekcie, przygotowanie językowe i pedagogiczne, zawarcie umów, ubezpieczenie 
uczestników, rezerwację i zakup biletów, transport do miejsca odjazdu). W trakcie pobytu przeprowadzi 
monitorowanie  praktyk i bieżącą kontrolę. Program praktyk jest wspólnie wypracowany przez szkołę i 
instytucję pośredniczącą, która podała wykaz firm uczestniczących w projekcie i konsultuje z nimi zakres 
czynności zawodowych trudnych do realizacji w kraju. Wsparcie organizacyjne i logistyczne dla uczestników 
projektu ZS realizuje wspólnie z partnerem pośredniczącym , który  koordynuje przebieg praktyk, 
zakwaterowanie, czynności aklimatyzacyjne, przedsięwzięcia kulturalne na miejscu. EuroPartnership Agency 
ma duże doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych (dotychczas 2000 uczestników brało udział w 300 
projektach staży w Europie) i gwarantuje wysoką jakość realizacji przedsięwzięcia. Po każdym etapie projektu 
przewiduje się ewaluację działań w celu lepszego przygotowania drugiego wyjazdu oraz ankiety oceniające 
przyrost kompetencji zawodowych i językowych uczestników. Wyniki i rezultaty projektu zostaną 
upowszechnione na stronie internetowej, w lokalnej prasie. Ocena podjętych działań zostanie zaprezentowana  
na spotkaniu z pracodawcami z terenu miasta i powiatu oraz na sesji rady miasta, wnioski posłużą do 
przygotowania kolejnych praktyk. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27099 

Tytuł projektu Europejskie umiejetnosci 

Beneficjent 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych 
ul. Katowicka 64 
41-500 Chorzów 
tel. 32 241 71 43  
email: wweuropejka@wp.pl, wac.piska@wp.pl 

Liczba uczestników 54 

Dofinansowanie 602073,34 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Europejskie umiejętności" ma odpowiadać na potrzeby uczniów w zakresie realizacji praktyki 
zawodowej zapewniającej wszechstronny rozwój zawodowy, powiązany z europejskim systemem kształcenia 
zawodowego.  W Projekcie "Europejskie umiejętności" będzie uczestniczył Zespół Szkół Gastronomiczno-
Usługowych jako Organizacja Wysyłająca oraz 4 organizacje Przyjmujące z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii 
oraz Włoch. Projekt przeznaczony jest dla klas drugich i trzecich technikum w zawodach: technik hotelarstwa, 
organizacji usług gastronomicznych i kucharz. Uczestnikami będą uczniowie, którzy przez 4 tygodnie będą 
odbywać staż realizując tym samym obowiązkową praktykę zawodową. Dla wielu z nich staż będzie 
wyrównywaniem szans społecznych, ponieważ około 50% naszej młodzieży pochodzi z rodzin o długotrwałym 
bezrobociu, niskich  lub bardzo niskich dochodach. Celem też będzie wyrobienie przekonania, że pomysł na 
pracę w dorosłym życiu może być inny niż najbliższego otoczenia, jeżeli przejmie się inicjatywę we własne ręce 
(np. praca na własny rachunek). Zamierzamy w tym projekcie promować zdobycie doświadczenia na 
europejskim rynku pracy, nabycie nowych umiejętności i kompetencji, które będą odpowiadały europejskim 
standardom kształcenia zawodowego zgodnego z założeniami ECVET, a które po ukończeniu szkoły,  będą 
poszukiwane na  co raz to bardziej wymagającym rynku pracy. Projekt jest też odpowiedzią na wzrastające 
zapotrzebowanie na pracownika samodzielnego, kreatywnego, gotowego tworzyć nowe miejsca pracy i 
mobilnego na jego rynku (gotowego do podjęcia pracy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale tam gdzie jest 
popyt na dane usługi, czy podejmowanie działalności niszowej). Uczniowie będą mogli zobaczyć jak prowadzi 
się własne przedsiębiorstwo (w 3 przypadkach to firmy rodzinne), sprawdzić się w nowym środowisku, innym 
kraju, nabrać pewności siebie, otwartości na nowe działania, a w konskwencji pozwoli im zrozumieć istotę 
przedsiębiorczości. Staż tez pozwoli na poznanie innowacyjnego szkolenia i kształcenia zawodowego zgodnego 
z zasadami ECVET w kraju Partnera. Będzie dawał możliwość lepszego zaadoptowania się na rynku pracy, 
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom już istniejących i powstających w naszym regionie hoteli, restauracji o wąskiej 
specjalizacji (np. kuchnia hiszpańska, włoska), na europejskim poziomie. Zdobytą wiedzę i umiejętności 
zawodowe uczniowie będą mogli wykorzystać w miejscu pracy zarówno w kraju jak i za granicą, a także 
podzielić się po przyjeździe ze stażu z nauczycielami przedmiotów zawodowych, pozostałymi uczniami, 
opiekunami praktyk i pracodawcami. W przyszłości firmy, które będą zatrudniały naszych absolwentów lub 
część z nich będzie prowadziła własną działalność będą mogli świadczyć usługi na poziomie odpowiadającym 
obowiązującym i wymaganym w branży gastronomiczno-hotelarskiej standardom. Dzięki stażowi będą też 
mogli weryfikować przydatne cechy psycho-fizyczne potrzebne pracownikom w tej branży i odnieść je do 
własnych. Pobyt na stażu przyczyni się też do poznania kultury kraju Partnera, będzie też okazją do nawiązania 
osobistych kontaktów z pracownikami branży i korzystania z ich doświadczenia. Realizacja projektu pozwoli na 
podniesienie jakości kształcenia praktycznego, prestiżu szkoły i atrakcyjności na rynku edukacyjnym.  
Planujemy wyjazdy dla 4 grup: (54 uczestników i 4 opiekunów).  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27100 

Tytuł projektu 
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkól Transportowo-
Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim 

Beneficjent 

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Kantaka 6 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 736 67 09, 62 737 84 31,   
email: ie@powiat-ostrowski.pl 

Liczba uczestników 26 

Dofinansowanie 270823,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Raahen Ammattiopisto - Raahe Vocatinal 
Institute, Berufsbildungs und Technologiezentrum BTZ Rohr-Kloster. Uczestnikami projektu będzie grupa 26 
uczniów, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. Uczestnicy projektu 
podzieleni zostaną na 5 grup, z uwagi na jakość realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. 
Programy staży realizowane będą w 5 grupach, w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe i Rohr, zgodnie 
z przyjętym harmonogramem realizacji wymian. Czas trwania projektu przewidziano na 21 miesięcy, natomiast 
czas trwania poszczególnych staży to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i 
innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji 
językowych i kulturowych przez grupę 26 uczniów naszej szkoły. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie 
następujących celów szczegółowych: to zapoznanie się ze angielskimi, niemieckimi i fińskimi standardami 
pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym w danym kraju wyposażeniem stanowisk 
do wykonywania badań, wykonywaniem usług lub produkcji, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, 
narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych,  z 
obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samej kultury bezpiecznej pracy. Dodatkowo uczniowie 
porównają polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące w branży motoryzacyjnej i elektrycznej z 
ich odpowiednikami w krajach partnerów. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach 
branży motoryzacynej i elektrycznej oraz w profesjonalnych pracowniach nauki zawodu, doświadczając tym 
samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez 
jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio 
zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji 
językowych, ukierunkowanych szczególnie na  słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni 
się także do lepszego przygotowania naszych uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na 
kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu zapoznają się z również z systemem ECVET (European Credit 
System for Vocational Eeducation and Training), co będzie istotne dla rozwoju naszej szkoły. Miejsca realizacji 
poszczególnych wymian, to placówki partnerskie w Plymouth, Raahe i Rohr, które dzięki swojej 
wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców, pozwolą na pełną 
realizację programów staży i osiągnięcie celów projektu. Wszystkie placówki zapewniają ponadto opiekunów 
merytorycznych projektu, organizację zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników projektu i realizację 
programów kulturowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27102 

Tytuł projektu 
Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie  
doświadczeń  z Umbrii 

Beneficjent 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa 
ul. Czarnieckiego  69 
14-100 Ostróda 
tel. 89 646 72 26  
email: marzena75-34@o2.pl, sekretariat@rolnik.edu.pl 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 227417,63 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt koncentruje swoje działania na rozwoju kompetencji i umiejętności jego bezpośrednich uczestników w 
dziedziniach  związanych z ich kierunkiem nauczania ze szczególnym naciskiem na aspekty ekologiczne.Poprzez 
umożliwienie uczestnikom  udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych realizowanych w Polsce jak też w 
organizacji goszczącej w Włoszech  wzmocnione będą kompetencje beneficjentów i umiejętności kluczowe w 
zakresie pracy w międzynarodowych zespołach pracowniczych, używania języka obcego w codziennej 
komunikacji zawodowej .Uczestnictwo w projekcie będzie  poszerzać ich wiadomości i doświadczenia związane 
z poznawaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego odwiedzanych regionów Europy. 
Projekt skierowany jest do uczniów technikum argrobiznesu, technikum ogrodnictwa i technikum pojazdów 
samochodowych. 
Uczniowie technikum agrobiznesu i technikum ogrodnictwa będą mieli możliwość zapoznania  się z 
europejskim wymiarem kształcenia zawodowego jak też pozyskają obraz upraw ekologicznych. 
Celem projektu jest  również pomoc uczniom w świadomym  włączaniu się w funkcjonowanie rynków , 
lokalnych,  krajowych i europejskich . Projekt zakłada współpracę rolniczego   regionu warmińsko- mazurskiego 
z włoskim  regionem rolniczym ( tzw. zielonym sercem Włoch ) -Umbrią. 
Praktyki we włoskich ekologicznych gospodarstwach rolnych, pomogą uczniom poznać nowoczesne 
technologie stosowane w uprawie i produkcji rolnej i ogrodniczej oraz zasady marketingu. Uczniowie 
zapoznają się także z przepisami prawa europejskiego determinującego warunki produkcji rolnej w krajach UE 
, w tym dotyczących gospodarstw ekologicznych oraz z zakresu ochrony środowiska. Umięjętność racjonalnego 
zarządzania i planowania produkcji rolnej wpłynie na jakość funkcjonowania przyszłych gospodarstw na 
obszarze Warmii i Mazur, na zwiększenie  świadomości ekologicznej i innowacyjnej w prowadzeniu  
nowoczesnych gospodarstw.  
Uczniowie technikum pojazdów samochodowych zapoznają się z europejskimi standardami i   metodami 
napraw pojazdów i  przyjaznymi dla środowiska sposobami utylizacji części zamiennych oraz zastosowaniem 
ekologicznych sposobów pielęgnacji i konserwacji aut. Uczniowie pochodzą z obszarów wiejskich w rejonie 
zagrożonym strukturalnym bezrobociem.  Istnieje potrzeba uświadomienia im zasad funkcjonowania 
nowoczesnego warsztatu samochodowego wyposażonego nie tylko w najnowszy sprzęt ale również dbającego 
o środowisko naturalne i ekologiczne zasady utylizacji odpadów.  
Rezultatem odbytych staży będzie większa świadomość ekologiczna  i wdrożenie jej we własną działalność 
gospodarczą i usługową. Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych  oraz wzrost pewności 
siebie ułatwi uczniom podejmowanie decyzji dotyczących planowania własnej przyszłości zawodowej a tym 
samym zmniejszy ryzyko zostania nieaktywnym zawodowo .Staż będzie trwał trzy tygodnie ( od 16 czerwca 
2013 do 7 lipca 2013 roku) w Spoleto ( Włochy). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27110 

Tytuł projektu Zagraniczne praktyki dla mechatroników szansą na sukces zawodowy. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30 
99-400 Łowicz 
tel. 46 837 42 01,    
email: agnieszkanews@vp.pl, dariuszzywicki@interia.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 162117,67 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Berlink i zakłada nabycie umiejętności kluczowych dla zawodu 
technik mechatronik, a skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich, kształcących się w tym zawodzie. 
Uczestnicy, odbywając praktykę w zakładach w Berlinie, zdobędą umiejętności konieczne do wykonywania 
zawodu, takie jak: analizowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych,  uruchamianie wybranych 
urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie pomiarów parametrów urządzeń i systemów 
mechatronicznych, diagnozowanie poprawności działania urządzeń i systemów mechatronicznych oraz 
wykonywanie prostych napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Staż zostanie poprzedzony cyklem 
szkoleń teoretycznych, które odbędą się częściowo w szkole (jak na przykład szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, czy też szkolenie językowo - kulturowe), inne będą prowadzone bezpośrednio 
w firmach goszczących. Uczniowie będą kształcić umiejętność charakteryzowania działalności przedsiębiorstwa 
na rynku wytwórczym lub usługowym, opisywania funkcji urządzeń i systemów mechatronicznych 
przedsiębiorstwa w procesach technologicznych wytwarzanych produktów lub usług, charakteryzowania 
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w tym również struktury zatrudnienia, a także charakteryzowania 
działań marketingowych, które mają na celu utrzymanie pozycji na rynku. Głównym założeniem projektu jest 
przygotowanie uczestników do pracy w przyszłości, dlatego najważniejszą rolę odgrywać będą praktyki w 
różnych przedsiębiorstwach w Berlinie. Duże znaczenie będzie miał wzrost motywacji do dalszego kształcenia 
się - szczególnie w obrębie umiejętności związanych z zawodem oraz w zakresie posługiwania sie językiem 
niemieckim.  
Projekt, który będzie trwał 2 lata, rozpocznie się 1 czerwca 2012 roku. We wrześniu i październiku odbędzie się 
szkolenie językowo - kulturowe dla uczestników, natomiast wyjazd do Berlina i trzytygodniowe praktyki 
zaplanowane zostały na miesiąc listopad. Przewiduje się wyjazd dwóch dziesięcioosobowych grup: jednej w 
roku 2012 i drugiej - w roku 2013. Praktyki zorganizowane będą w różnych przedsiebiorstwach w stolicy 
Niemiec: ATeB Automatisierungstechnik GmbH Berlin, FKS Maschinenbau GmbH, DPI 
Automatisierungssysteme GmbH, Insystems Automation GmbH, Schleicher Electronic GmbH. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27117 

Tytuł projektu Europejski technik rolnik 

Beneficjent 

Technikum Rolnicze 
ul. PTR 6 
63-421 Przygodzice 
tel. 62 737 84 00, 62 733 61 31,   
email: lida2703@o2.pl, starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Liczba uczestników 4 

Dofinansowanie 47023,68 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Instytucją wnioskującą w projekcie  „Europejski technik rolnik” jest Technikum Rolnicze w Przygodzicach. 
Instytucją partnerską w projekcie jest "Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (MFR)" w mieście 
Fougeres we Francji.  
Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Rolniczego w Przygodzicach. Są to przyszli technicy rolnicy. 
Czas trwania projektu to 10 miesięcy - od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku. Czas trwania stażu to 4 
tygodnie. Staże zostaną zrealizowane w jednej  4 osobowej grupie w październiku 2012r. Miejsce stażu to 
gospodarstwa rolne w okolicy miasta Fougeres we Francji specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego, 
ubojowego i trzody chlewnej. 
Staże we Francji będą stanowić integralną część szkolenia zawodowego uczestników - będą odbywać się w 
takim samym wymiarze godzin oraz w tym samym terminie, co praktyki objęte programem szkolnym w Polsce.  
Głównymi celami projektu są: praktyczne doskonalenie zawodowe uczniów oraz ułatwienie startu młodym 
technikom rolnikom na europejskim i krajowym rynku pracy. Projekt ten odpowiada na potrzeby rynku pracy 
w Europie i wymaganiom, które są stawiane. Ważnym celem projektu jest poznanie innowacji w rolnictwie 
oraz innych rozwiązań ze względu na zróżnicowane warunki dla rolnictwa francuskiego. Uczestnicy projektu 
poznają kulturę kraju, język branżowy oraz rozwiną swe kompetencje w języku roboczym projektu, którym 
będzie język angielski.  
Dodatkowymi celami projektu są: wszechstronny rozwój osobisty uczniów, odkrywanie kultury i tradycji 
Francji, budowanie umiejętności interpersonalnych. Dzięki stażom zawodowym za granicą uczniowie będą 
mieli okazję adaptacji do nowego środowiska, zarówno kulturowego, językowego, jak i zawodowego. Projekt 
pozwoli uczniom otworzyć się na nowe realia i tym samym zwiększyć ich społeczne i zawodowe umiejętności.  
Końcowymi produktami będą: film dwujęzyczny promujący szkołę rolniczą, prezentacja multimedialna 
porównująca rolnictwo w Polsce i we Francji oraz słowniczek terminów rolniczych dla praktykantów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27120 

Tytuł projektu Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość 

Beneficjent 

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy 
ul. Spytka Ligęzy 12 
35-055 Rzeszów 
tel. 17 748 35 15,  
email: leonardodavinci@zsgrzeszow.pl, irena_ruda@wp.pl 

Liczba uczestników 56 

Dofinansowanie 599439,5 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest doskonalenie systemu kształcenia zawodowego, nadawanie mu wymiaru europejskiego, 
poprawa przejrzystości kwalifikacji. Na poziomie uczestnika główne przesłanki realizacji projektu to 
identyfikacja własnych zdolności i umiejętności, pomoc w wyrażaniu i artykułowaniu własnych kompetencji 
zawodowych i osobistych, nabycie nowych kompetencji, które warunkować będą znalezienie 
satysfakcjonującej pracy.  
W ramach projektu przewidziany jest wyjazd do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii Uczestnicy – uczniowie 
technikum ZSG Rzeszów w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, organizator usług gastronomicznych, żywienia 
i gospodarstw domowego, obsługi  turystycznej - odbędą tam praktykę zawodową w wybranych przez 
partnerów zakładach w małych 2 – 3 osobowych grupach. Uczniowie pracować będą we wszystkich działach 
zakładu gastronomicznego. Zapoznają się tam z metodami, technikami pracy w zakładach gastronomicznych, 
poznają zasady funkcjonowania nowoczesnej firmy wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klienta. Poznają 
obowiązujące standardy jakości. Poznają także kulinarne zwyczaje Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii 
Uczestnicy . Podczas 3-tygodniowego stażu poznają inne metody pracy, zdobędą umiejętność adaptacji do 
specyficznych warunków pracy w odmiennym kulturowo środowisku.  
Nabyte doświadczenia wpłyną na podniesienie poziomu wykształcenia uczniów. Dzięki nabytym 
kompetencjom, firmy  zatrudniające w przyszłości uczestników niniejszego projektu będą bardziej atrakcyjne 
dla klientów nie tylko z Polski ale także z całej Europy. Niniejszy projekt pozwoli beneficjentom na zdobycie 
nowych, cennych umiejętności unikatowych na forum młodzieży kończącej szkoły o podobnym profilu 
kształcenia. W sytuacji stale rosnącej, w naszym regionie, liczby placówek gastronomicznych i 
agroturystycznych zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Pozwoli na zdobycie nowych doświadczeń 
zarówno zawodowych jak i mieszczących się w sferze osobowościowej.  
Młodzi ludzie staną się bardziej dojrzali, odpowiedzialni, samodzielni gdyż udział w tym projekcie jest dla nich 
dużym wyzwaniem, ale wyzwaniem bardzo pożądanym ze względu na różnorakie korzyści. Niewątpliwie 

uczniowie staną się bardziej świadomi swojej tożsamości europejskiej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27130 

Tytuł projektu 
Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier- zagraniczna praktyka 
zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych 
ul. Zielona 3 
63-300 Pleszew 
tel. 62 742 11 65  
email: sekretariat@zsz-pleszew.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 201127,41 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W oparciu o porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy szkołami BBS Ammerland  z Rostrup 
oraz Zespołem Szkół Technicznych w Pleszewie od przeszło dziesięciu lat kontynuowana jest wymiana 
młodzieży pomiędzy naszymi szkołami. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku składamy wniosek o 
dofinansowanie realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych.  Projekt stanowić ma realizację 
praktyki zawodowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych w partnerskiej szkole - dla uczniów polskich w 
Niemczech, a dla uczniów niemieckich - w Polsce. Projekt  niemiecki dotyczący stażu odbywanego przez 
uczniów Berufsbildende Schulen  Ammerland w Polsce obejmuje realizację trzytygodniowej uczniowskiej 
praktyki zawodowej w fabryce FAMOT  Spółka z o.o. w Pleszewie, która stanowi polskie przedstawicielstwo 
niemieckiej firmy Deckel Maho Gildemeister,  Wytwórni Kotłów C.O.  „Tilgner”,  mgr inż. Jerzy Tilgner  oraz  w 
firmie  E L M A R” , Zakład Usług Elektrotechnicznych ,  Marian Jankowski.  Praktyka ta ma być odbywana w 
formie stażu wspólnie z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, która następnie ma odbywać 
swoją praktykę w niemieckich zakładach przemysłowych. Projekt, o dofinansowanie którego ubiega się strona 
Polska poprzedzony ma być projektem realizowanym przez stronę niemiecką i ma stanowić jego kontynuację.  
Projekt planowany jest na lata 2012-2014. W ramach realizacji wnioskowanego przez nas Projektu 
każdorazowo, w trzech turach , ośmioosobowa  grupa młodzieży z naszej szkoły ma wyjechać do Niemiec. Tam 
uczniowie ci będą odbywać swoją trzytygodniową praktykę zawodową w niemieckich zakładach 
przemysłowych. Projekt obejmowałby swym zakresem zajęcia objęte programem praktyki zawodowej 
uczniów, danego typu szkoły. Uczestnicy programu są uczniami Technikum Mechanicznego o specjalności 
komputerowe wspomaganie procesu wytwarzania, Technikum Mechatronicznego oraz Technikum 
Ekonomicznego. Zakres zagadnień objętych stażem branży mechanicznej ma dotyczyć przede wszystkim 
podstaw elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania. Zajęcia mają obejmować: elementy napędu 
elektrycznego obrabiarek, ich sterowania,  automatyki i robotyki. Wychodząc naprzeciw  ogromnego 
zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanego absolwenta  szkoły zawodowej istnieje szczególna 
konieczność  kształcenia w zakresie podstaw elektroniki. Wkraczające  na nasz rynek pracy zapotrzebowanie 
na specjalistów z zakresu mechatroniki, czyli dziedziny obejmującej zagadnienia mechaniczne, elektroniczne, 
elementów sterowania, automatyki i robotyki stwarza konieczność szkolenia w tym kierunku. Lokalnie nie 
dysponujemy jeszcze zakładami, w których nasi uczniowie mogliby odbywać praktykę zawodową z tego 
zakresu , zatem wiążemy z realizacją tego projektu ogromne nadzieje. Pewną nowością w stosunku do 
realizowanych dotychczas projektów jest rozszerzenie staży o branżę ekonomiczną. Młodzież naszej szkoły 
tejże  branży zawodowej wykazywała już wcześniej ogromne zainteresowanie zagranicznymi praktykami, lecz 
nie miała jak dotychczas możliwości z nich skorzystania. Rodzi to kolejne nadzieje związane z możliwością 
rozszerzenia współpracy pomiędzy naszymi szkołami. 
Do głównych założeń projektu należy przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych przez odbycie 
zagranicznej praktyki zawodowej, co daje możliwość poznania nowych technologii, poznania nowego świata 
pracy, jak również nawiązania stosunków partnerskich między polską i niemiecką młodzieżą. Priorytetem jest 
również przełamywanie barier w zakresie podejmowania i kontynuowania współpracy w dążeniu do wspólnie 
wytyczonego celu. Odbyta zagraniczna praktyka zawodowa oraz zdobyte tam doświadczenia i umiejętności 
mają zwiększyć szanse tych młodych ludzi na zdobycie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27131 

Tytuł projektu 
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w 
Ostrowie Wielkopolskim 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Poznańska 43 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 737 84 02, 62 737 84 31,   
email: ie@powiat-ostrowski.pl 

Liczba uczestników 25 

Dofinansowanie 225498,46 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Instytucjami partnerskimi w projekcie są Państwowa Szkoła Zawodowa w Sonneberg (Staatliche 
Berufsbildende Schule Sonneberg) oraz Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK z siedzibą w Plymouth. 
Uczestnikami projektu jest 25 uczniów ZST w Ostrowie Wlkp., którzy zostaną podzieleni na dwie grupy 
uczestników – 15 os. grupę mechatroników, którzy realizować będą 2 tygodniowe staże w Sonneberg oraz 10 
os. grupę informatyków - 2 tygodniowe staże w Plymouth. Są to przyszli technicy mechatronicy oraz 
informatycy. Czas trwania projektu to 13 miesięcy, tj. od września 2012 roku do września 2013 roku. Celem 
głównym projektu jest wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów w zdobywaniu i 
wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie młodzieży osobistego rozwoju 
oraz zwiększenia szans na Europejskim Rynku Pracy. Projekt odpowiada na potrzeby uczestników projektu 
związane z wymaganiami, które młodym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych stawia rynek pracy. Cele 
projektu skupiają się na zdobyciu przez uczestników projektu nowej wiedzy i doświadczeń związanych z 
kształceniem w zawodzie mechatronika oraz informatyka (w tym poznaniu słownictwa technicznego 
dotyczącego tematyki projektu), a także poznaniu innowacyjnych metod szkolenia przyszłych mechatroników 
oraz informatyków, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów ZST na europejskim 
rynku pracy. Realizacja staży pozwoli 15 os. grupie mechatroników zapoznać się z nowoczesnymi 
technologiami produkcji przy zastosowaniu maszyn sterowanych numerycznie, będą mogli oni pogłębić swoją 
wiedzę na temat programowania maszyn CNC. Uczniowie w trakcie staży stworzą własne programy do 
toczenia i frezowania, będą mogli dokonać analizy ewentualnych błędów wykrytych przez program, a tym 
samym znacznie rozszerzą swoją wiedzę z zakresu mechatroniki, elektroniki i automatyki. Natomiast 10 os. 
grupa informatyków, będzie odbywała staże w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i 
wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. 
Uczestnicy będą mogli poznać praktyczne zastosowania informatyki i organizacji prac informatycznych w 
przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz potencjalnych użytkowników lub zleceniodawców. 
Rezultaty projektu, to w przypadku grupy mechatroników, wykonanie produktu końcowego w postaci 
zaprojektowania, a następnie wykonania na maszynie CNC loga szkoły (ZST) oraz loga Powiatu Ostrowskiego. 
Grupa informatyków (Plymouth), zaprojektuje a następnie wykona nową stronę internetową ZST w Ostrowie 
Wlkp. Programy staży dla wszystkich grup uczestników projektu zostały tak przygotowane, aby odpowiadały 
na potrzeby uczniów w zakresie podniesienia ich kompetencji zawodowych (w zakresie mechatroniki, 
elektroniki i informatyki), językowych (j. zawodowy niemiecki oraz angielski) i interkulturowych (kultura, 
tradycja Niemiec oraz Wlk. Brytanii). Miejsca realizacji staży przez uczestników projektu, to Państwowa Szkoła 
Zawodowa w Sonneberg oraz Tellus Group Plymouth. Obie placówki zapewniają doskonałą bazę dydaktyczną 
oraz kompetentną kadrę szkoleniowców i gwarantują profesjonalną realizację projektu.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27132 

Tytuł projektu Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 
ul. mjr Sucharskiego 4 
35-225 Rzeszów 
tel. 17 852 09 43  
email: lpracownia@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 173359,67 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Ostatnie lata dowodzą, że w dobie intensywnego rozwoju budownictwa pojawiają się coraz nowocześniejsze 
rozwiązania technologiczno-materiałowe. Proces ten przybiera na sile i staje się coraz szybszy, nowoczesne 
technologie budowlane nie tylko radykalnie odmienią świat, lecz tworzą coraz więcej nowych zawodów i 
miejsc pracy. Przyszli technicy budownictwa ZSKU w Rzeszowie wezmą udział w stażu, w trakcie, którego 
poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu konstrukcji budowlanych, robót tynkarskich i 
glazurniczych. Na specjalistów tej branży wzrasta zapotrzebowanie, dlatego absolwenci tych kierunków 
kształcenia szczególnie naszego regionu tzw. „ściany wschodniej” o wysokim wskaźniku bezrobocia będą mieć 
większe szanse na rynku pracy UE. Uczestnicy posiadają niezbędne przygotowanie fachowe i językowe, które 
gwarantuje realizację projektu w międzynarodowej grupie, jak również celów i priorytetów opisywanego tu 
stażu. W projekcie biorą udział uczniowie ZSKU w Rzeszowie, którzy odbyli praktykę zawodową w kraju, 
uzyskują wysokie oceny w kształceniu teoretycznym oraz znają język obcy w stopniu umożliwiającym 
komunikację. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii budowlanych znacząco zmieniają się sposoby 
zdobywania wiedzy i umiejętności. Przedstawiony tu projekt wzbogaci te sposoby, udoskonali warsztat pracy, 
spowoduje, ze absolwenci kierunków budowlanych będą jeszcze bardziej poszukiwani na rynku pracy. CELE 
DLA PROMOTORA: doskonalenie innowacyjnych metod nauczania, wzmocnienie pozycji swoich absolwentów 
na międzynarodowym rynku pracy, przybliżanie europejskiego systemu kształcenia, wdrażanie beneficjentów 
do samokształcenia i doskonalenie swoich umiejętności przez całe życie, poznanie europejskich standardów w 
zakresie systemu kształcenia, możliwość wzbogacenia własnych programów nauczania o nowe treści, 
rozszerzenie oferty kształcenia, umożliwienie uczniom zdolnym, często wywodzącym się z rodzin gorzej 
sytuowanych, zdobycia dodatkowych umiejętności i poznanie warunków pracy w zagranicznych 
przedsiębiorstwach. CELE DLA UCZESTNIKÓW: zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych, poznanie 
najnowszych rozwiązań technologicznych objętych programem stażu, wdrażanie się do samokształcenia, wiara 
we własne siły, odbycie szkolenia zawodowego w europejskich standardach, sprawdzenie swoich możliwości 
zawodowych i edukacyjnych, zdobycie certyfikatu, trening językowy, ze szczególnym uwzględnieniem 
nazewnictwa branżowego oraz trening z przedsiębiorczości 
CELE DLA PARTNERA: zdobycie doświadczenia w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 
zagranicznych pracowników. Poznanie młodzieży z Polski, trening w kształceniu obcokrajowców, poznanie 
doświadczeń partnera polskiego, przybliżenie zasad kształcenia w szkole wnioskodawcy, wspieranie polityki 
kształcenia ustawicznego. Obowiązującym w edukacji trendem jest kształcenie modułowe-budowanie swojej 
wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pewnych segmentów, które mogą być następnie 
rozbudowywane, unowocześniane i przystosowywane do potrzeb rynku pracy, uczestnicy projektu uzyskują w 
szkole biegłość w pracy w zakresie obsługi danego segmentu. W okresie stażu zdobywają praktyczną wiedzę 
dotyczącą zastosowania tych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. W dobie intensywnie rozwijającego 
się budownictwa rynek pracy potrzebuje nowocześnie i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Staż i 
zdobyty certyfikat zbliży ich do tego rynku, oddali tym samym wizję bezrobocia. Projekt zostanie zrealizowany 
u partnera ZSKU w Rzeszowie - F+U Sachsen gGmbH International CareerCentre od 22.10.2012 do 10.11.2012 
oraz od 12.11.2012 do 01.12.2012 wyjedzie łącznie 20 uczestników podzielonych na dwie dziesięcioosobowe 
grupy, które odbędą tam trzytygodniowe staże. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27138 

Tytuł projektu Niezłe ziółko - kuchnia włoska pełna smaków i aromatów 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kozienicach  
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Głowaczowska 41 
26-900 Kozienice 
tel. 48 614 67 72  
email: kozienice-szkola@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 234395,70 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa 
domowego w dwóch ośrodkach ZDZ zlokalizowanych w Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą.  
Projekt przyczyni się do poszerzenia i wzbogacenia kompetencji uczestników odpowiadających standardom 
Unii Europejskiej oraz pozwoli poszerzyć zawodowe kwalifikacje na drodze współpracy z pracodawcami 
zagranicznymi. Zdobyta wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój oraz pozwolą kształtować postawy mobilności zawodowej 
ułatwiającej dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy.  
Podczas realizacji stażu uczniowie będą poznawać kulturę, historię i geografię Włoch, opanują podstawy języka 
włoskiego, zwłaszcza słownictwa zawodowego. Wszyscy uczestnicy tego projektu otrzymają dokument 
Europass Mobilność, potwierdzający kwalifikacje zawodowe uznawane we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zyskają więc status pracownika o wysokich kompetencjach zawodowych, co zdecydowanie 
zwiększy ich konkurencyjność na krajowym oraz europejskim rynku pracy.  
20 uczniów Niepublicznego Technikum Zawodowego w Kozienicach oraz Niepublicznego Technikum 
Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą kształcący się w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa 
domowego w terminie 09.03.2013 - 23.03.2013 wyjedzie na dwutygodniowy staż do Włoch - Rimini celem 
odbycia praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych. W projekcie  nie wezmą udziału osoby ze 
specjalnymi potrzebami. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27150 

Tytuł projektu 
Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania 
przestrzeni 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie 
ul. Orląt Lwowskich 18 
75-522 Koszalin 
tel. 94 348 87 19, 94 345 74 76,   
email: anneluck@wp.pl, um.koszalin@um.man.koszalin.pl 

Liczba uczestników 80 

Dofinansowanie 602217,88 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą uczniowie II i III klas technikum budownictwa, architektury krajobrazu, geodezji 
oraz II i III klas ZSZ o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie(połączenie zawodów 
murarz, tynkarz, malarz i posadzkarz). Zakładamy wysłanie na praktyki do Niemiec ośmiu 10 os. grup uczniów 
w czterech terminach (po dwie grupy na jeden wyjazd): październik 2012, kwiecień 2013, IX/X 2013 oraz III/IV 
2014. Zakładany czas szkolenia dla każdej grupy to 3 tygodnie. Łącznie w projekcie weźmie udział 80 uczniów. 
Będą oni uczestniczyć w kursach praktycznej nauki zawodu, na których będą uczyć się murarstwa, 
glazurnictwa, ciesielstwa w zakresie małej architektury, projektowania i wykonywania ogrodów, brukarstwa 
dekoracyjnego, pracy z przyrządami geodezyjnymi, malarstwa oraz pracy z płytą gipsowo-kartonową. Praktyki 
zostaną przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą działającym w ramach Zakładu 
Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Ośrodek ten 
posiada bogate doświadczenie w organizacji kształcenia i doskonalenia w zakresie prac budowlanych, w tym w 
realizacji stażów w ramach programu Leonardo da Vinci. Zakład dysponujący wieloma centrami szkoleniowymi 
oferuje kształcenie i doskonalenie w nowoczesnych zakładach treningowych z jednoczesną możliwością 
zakwaterowania w internacie. Projekt odpowiada potrzebie poszerzenia praktycznej wiedzy o nowych 
technologiach budowlanych u uczniów zdolnych, którym szkoła nie jest w stanie zapewnić dostępu do 
nowoczesnego warsztatu treningowego i wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego. 
Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą uczestniczyć w przygotowaniu K-P-J. Ogólnym celem projektu jest 
promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej poprzez 
podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów ZS nr 7 w Koszalinie. Cele szczegółowe projektu to: 1. 
Poszerzenie wiedzy zdobywanej w szkole w zakresie przygotowania zawodowego, 2. Podniesienie 
umiejętności praktycznych uczniów w zakresie prac budowlanych takich jak murarstwo, ciesielstwo w zakresie 
małej architektury, projektowanie i wykonywanie ogrodów, brukarstwo dekoracyjne, praca z przyrządami 
geodezyjnymi, malarstwo oraz obróbka płyty gipsowo-kartonowej,  3. Poprawa atrakcyjności oferty ZS nr 7 w 
Koszalinie poprzez podniesienie jakości kształcenia, 4. Umożliwienie uczniom zdolnym samorealizacji 
zawodowej i doskonalenia języka niemieckiego, 5. Zwiększenie szans na zatrudnienie naszych absolwentów na 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy, 6. Wyrównanie szans edukacyjnych w przypadku 
uczniów pochodzących z małych miast i wsi, gdzie standard życia jest niski i istnieje zwiększone zagrożenie 
wykluczeniem społecznym, 7. Promowanie nauki języka niemieckiego i kultury Niemiec, 8. Zachęcenie do 
tolerancji i szacunku dla innych narodów i kultur, 9. Stworzenie uczestnikom projektu możliwości uzyskania 
certyfikatu Europass-Mobilność i w ten sposób przyczynienie się do poprawy stopnia przejrzystości i 
uznawania kwalifikacji, 10. Promowanie dialogu kulturowego między Polską i Niemcami. Spodziewane 
rezultaty to: transfer innowacyjnosci z niemieckiego rynku kształcenia zawodowego, zdobycie przez 
uczestników z ZS nr 7 kluczowych kompetencji w zakresie zawodów technik budownictwa, technik 
architektury krajobrazu, technik geodezji oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie we 
wzorcowo wyposażonych warsztatach treningowych oraz wykształcenie u uczestników postawy otwartości do 
podejmowania pracy i doskonalenia zawodowego również poza granicami swojego kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27166 

Tytuł projektu Europejskie partnerstwo w celu podnoszenia kwalifikacji 

Beneficjent 

Zespół Szkół Leśnych im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu 
ul. Kasztelańska 1 
56-300 Milicz 
tel. 71 384 07 18, 71 792 86 79,   
email: dorota.kowalska@semperavanti.org, j.zarczynska@gazeta.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 284968,64 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczniowie szkoły będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w Berlinie i jego okolicach. Praktyki te 
planowane są dla uczniów (łącznie 30 os.) klas 3 technikum w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14. Rynek 
pracy dla leśników nie jest rynkiem łatwym, podobnie jak inne rynki pracy w Polsce.Bezrobocie w powiecie 
milickim wynosi 15-16 %. Pozytywnym aspektem jest, to, że w Polsce jeszcze przez wiele lat będzie istniało 
zapotrzebowanie na specjalistów  tej dziedziny leśnictwa. Lasy zajmują ok. 29% powierzchni Polski (42 % 
powiatu milckiego), a gospodarka leśna nastawiona jest na stałe powiększanie zasobów, rozwijanie 
produkcyjnej roli lasu, wspomaganie bioróżnorodności ekosystemów, funkcje ochronne oraz społeczno-
ekonomiczne. W trakcie procesu kształcenia w ZSL w Miliczu uczniowie zdobywają ogólną wiedzę z zakresu 
kierunków kształcenia. Jednak, aby  edukacja była kompletna i skuteczna, wiedza elementarna musi iśc w 
parze z praktyką. W związku z tym, niezbędne wydaje się poszerzenie umiejętności o pracę w 
międzynarodowym środowisku, a tym samym zdobycie praktycznej wiedzy. Odbycie praktyki zawodowej za 
granicą jest niewątpiliwie atutem na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dodatkowo, rosnąca konkurencja 
wśród młodych ludzi rozpoczynających kariery zawodowe wymusza na absolwentach szkół, zwiększenie 
kwalifikacji, a co za tym idzie własnej konkurencyjności. Obecnie od absolwentów szkół leśnych wymaga się 
nie tylko znajomości przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych, a więc  takich jak botanika, zoologia, 
dendrologia, użytkowanie lasu, hodowla lasu, transport leśny, ocena surowca drzewnego, oraz ogólnych, ale 
także posiadanie wiedzy z zakresu ochrony oraz zarządzania lasami, bo dziś leśnik, to także, menedżer (wiąze 
się to z obecnymi przemianami w strutkturze PGL LP). W momencie wstąpienia do UE prace z zakresu 
leśnictwa w dużej mierze odnoszą się do norm, dyrektyw, wspólnej polityki. Jedynie konfrontacja wiedzy i 
umiejętności zdobytej w naszej szkole i naszym kraju z krajami, które są na czołowych miejscach rozwoju 
gospodarki, pozwoli uczniom na świadome odnalezienie się na rynku pracy. Dodatkowo, mamy nadzieję, że 
projekt umożliwi uczniom wyjście z zaklętego kręgu tradycji i pewnej hermetyczności rodzinnej, która w 
sektorze leśnym daje się zaobserwować. Dając tym samym, nową międzynarodową perspektywę, pozwoli na 
lepsze, nie bezkrytyczne, wykorzystanie wiedzy i sposobu gospodarowania lasami, w oparciu o wiedzę i 
doświadczenia z innych krajów, a nie tylko naturalną (lecz trudną do przeforsowania w hierarchicznych 
strukturach) chęć wprowadzania zmian wynikających tylko z dynamizmu właściwego młodości. Cel projektu-  
wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych  uczniów ZSL w Miliczu, a  także rozwój umiejętności 
związanych z pracą w zespołach międzynarodowych. Oczekiwane rezultaty: zwiększenie wiedzy i umiejętności 
związanych z wykształceniem zawodowych uczniów, uczestnictwo w europejskim rynku pracy, a tym samym 
zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie po zakończeniu edukacji,  rozwój w uczniach ducha 
przedsiębiorczości, zwiększenie samooceny uczniów i wiary we własne możliwości, zwiększenie świadomości 
uczniów szkoły na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej, zwiekszenie świadomości uczniów na 
temat korzyści płynących z nauki języków obcych, wzrost kompetencji społecznych, takich jak, zwiększenie 
świadomości na temat różnorodności kulturowej, zdobycie umiejetności pracy w międzynarodowym 
środowisku oraz zwiększenie umiejętności pracy w grupie,  uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz 
zwiększenie jej konkurencyjności na rynku edukacyjnym. Wartością dodaną projektu będzie: promowanie 
równości płci w zakresie kształcenia i szkolenia, tzn. wspieranie dziewcząt w podejmowaniu pracy w zawodach 
typowo męskich. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27168 

Tytuł projektu Europejski staż fundamentem mobilnosci zawodowej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 
09-400 Płock 
tel. 24 367 14 01, 24 366 03 80,   
email: b.sukiennik@op.pl 

Liczba uczestników 72 

Dofinansowanie 589883,78 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Założeniem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk 
zawodowych w Niemczech dla uczniów oraz ich wyposażenie w dodatkowe umiejętności zwiększające 
możliwości zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach branży budowlanej.  
Staże organizowane będą w Internationaler Bund (Verbund Brandenburg) we Frankfurcie nad Odrą. Jest to 
jedna z największych niemieckich organizacji pozarządowych, działających na rzecz młodzieży i dorosłych w 
sferze oświatowej. 
Adresatami będą uczniowie technikum budownictwa, technikum ochrony środowiska oraz technikum 
urządzeń sanitarnych. Główne cele praktyk to poznanie i porównanie: materiałów i technologii, w tym w 
zakresie ochrony środowiska stosowanych w innych krajach, zasad organizacji pracy na budowie, 
dokumentacji budowy, procedur zakładania własnej firmy oraz kształtowanie umiejętności zastosowania 
posiadanej wiedzy w określonych warunkach konkretnej budowy, ponadto: doskonalenie umiejętności 
językowych, poznawanie słownictwa technicznego, nawiązanie kontaktów i tworzenie właściwych relacji 
interpersonalnych.   
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2014. Zaplanowano udział 4 grup w 3-tygodniowych 
stażach. Wyjazd I grupy: od 07.10 do 27.10.2012 r., II – kwiecień 2013,  III – październik 2013, IV – marzec 
2014. W każdym terminie w praktykach uczestniczyć będzie 21 osób, po 7 w każdym z zawodów. Praktyki 
odbywać się będą w warsztatach ośrodka oraz firmach zewnętrznych, wytypowanych przez IB, z którymi od lat 
współpracuje, m. in. WAGNER Heizung, Sanitär und Dachklempner GmbH in Brieskow-Finkenheerd, 
Bauunternehmen Schönherr+Fritsch Bau GmbH in Frankfurt (Oder), AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH in 
Frankfurt (Oder).   
Tematyka praktyk, terminy, kosztorys oraz zakres zadań dla każdej strony zostały uzgodnione z partnerem 
zagranicznym w czasie wizyty przygotowawczej w dniach 25.09.-8.10.2011. Internationaler Bund zapewni: 
realizację programów staży dla w/w zawodów, warsztaty interkulturowe, przeszkolenie językowe i wycieczki w 
Brandenburgii oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Ośrodek we Frankfurcie zatrudnia kadrę pedagogiczną, 
która sprawować będzie opiekę merytoryczną.  
Młodzież biorąca udział w projekcie uczy się w szkole języka niemieckiego. Wyjazd każdej grupy poprzedzi 
przygotowanie organizowane przez szkołę. W pierwszym dniu pobytu w Niemczech - organizowane przez IB. 
Kontrola jakości projektu prowadzona będzie na bieżąco przez opiekunów, przy stałym kontakcie z 
kierownictwem szkoły.  
Młodzież przygotuje raporty z odbytej praktyki, przedstawi je i upowszechni. Raporty udokumentują przebieg 
stażu oraz posłużą do ewaluacji dalszej realizacji projektu.  
Uczestnicy projektu uzyskają certyfikat i dokument Europass – Mobility potwierdzające nabyte umiejętności 
zawodowe, językowe, osobiste i interpersonalne. Ponadto każdy uczestnik zostanie oceniony poprzez 
wypełnioną przez nauczycieli IB i opiekunów "Indywidualną kartę oceny jakości mobilności", która po 
zakończenie stażu posłuży również do zaplanowania każdemu uczestnikowi indywidualnej ścieżki rozwoju 

zawodowego z uwzględnieniem jego predyspozycji i zainteresowań. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27174 

Tytuł projektu Grafik komputerowy - profesja z pasją 

Beneficjent 

Zespół Szkół "Silesia" 
ul. Nad Białką 1e 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 32 215 03 32,  
email: alditom@gmail.com, zssilesia@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 207455,05 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy 3 tygodniowej mobilności dwóch grup liczących 10 uczniów każda, Technikum nr 2 
wchodzacego w skład Zespołu Szkół "Silesia" o specjalności technik organizacji reklamy. Staż zaplanowano na 
marzec (4.03 - 22.03) i kwiecień (8.04 - 26.04) 2013 r. Staże odbędą się w hiszpańskiej instytucji przyjmującej 
Academia Cordoba w Granadzie. Projekt odpowiada na potrzeby kształcenia zawodowego osób będących w 
niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dlatego też, uczestnikami projektu w pierwszej kolejności 
będą osoby, których rodziny znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Uczniowie 
posiadają umiejętności i wiedzę potrzebną do prawidłowej realizacji celów projektu oraz znają język angielski 
w stopniu umożliwiającym współpracę międzynarodową. Nadrzędnym celem projektu umożliwienie rozwoju 
zawodowego oraz podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób będących na etapie początkowego 
szkolenia zawodowego. Zakłada się poszerzenie, uzupełnienie i uzyskanie wiedzy i umiejętności z dziedziny 
grafiki komputerowej, w zakresie grafiki wektorowej, rastrowej i montażu materiału filmowego oraz 
uzytkowania programów graficznych (CorelDraw, PhotoShop, Adobe Illustrator, AdobePremiere PRO). Projekt 
został opracowany z uwzględnieniem specyfiki obu instytucji partnerskich i jest odpowiedzią na  potrzeby 
uczniów niedługo wchodzących na rynek pracy, gdzie zapotrzebowanie na ten rodzaj pracy stale wzrasta i 
cieszy się wielkim powodzeniem. Oczekiwane rezultaty stażu to nabyte przez uczestników umiejętności pracy z 
programami graficznymi w tworzeniu grafiki na potrzeby internetu, reklamy do druku i montażu materiału 
fimowego. Inne oczekiwane rezultaty to uczestnictwo w projekcie osób  w niekorzystnej sytuacji społeczno-
ekonomicznej, wyższe kwalifikacje zawodowe  (certyfikat Academia Cordoba i dokument Europass Mobilność) 
i nowe perspektywy zatrudnienia w Polsce i UE, znajomość standardów kształcenia zawodowego i poznanie 
praktycznych rozwiązań w hiszpańskich firmach i instytucjach, nowe kompetencje językowe i zwiększenie 
świadomości dalszego kształcenia, większe zainteresowanie i rozbudzona pasja zawodowa, większa 
świadomość międzykulturowa i umiejętności społeczne, rozwój indywidualny, większa pewnośc siebie i wiara 
we własne możliwości, ukształtowane zdolności adaptacyjne i przedsiębiorczość. Założenia projektu 
zapewniają kultywowanie zasad równości, w tym równości płci, kształcenia przez całe życie, ujednolicenia 
systemów szkolenia zawodowego oraz dodania europejskiego wymiaru edukacji zawodowej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27183 

Tytuł projektu Praktyka w  Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
Osiedle Słoneczne 33 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 41 263 42 10, 41 247 73 26,   
email: dorotamazan@o2.pl, zs1@onet.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 166116,61 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie "Praktyka w Niemczech - szansą zatrudnienia na regionalnym rynku pracy " uczestniczą: Zespół 
Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika W Ostrowcu Świętokrzyskim jako organizacja wysyłająca, VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Niemiec jako organizacja przyjmująca i 16 uczniów klas 
drugich i trzecich kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa 
domowego pod opieką 2 nauczycieli. 
Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika poprzez uczestnictwo w Programie Leonardo da Vinci wzbogaci jakościowo 
proces edukacyjny i zrealizuje cele określone w Misji Szkoły. Uczestnictwo w stażu zagranicznym pozwoli na 
wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z małych miejscowości i wsi. Uczestnicy dzięki wiedzy 
i umiejętnościom zdobytym podczas zagranicznego stażu będą mogli łatwiej odnaleźć się na europejskim rynku 
pracy. Sprawna komunikacja językowa, otwartość, samodzielność i kreatywność zwiększą ich konkurencyjność 
także na regionalnym rynku pracy. 
Zagraniczny staż, ktorego program powstał we współpracy z  pracodawcami,  umożliwi uczestnikom 
poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz nabycie nowych umiejętności zawodowych.Region świetokrzyski zaczyna 
partycypować w rynku turystycznym kraju.  W okolicy Ostrowca powstają różne ośrodki turystyczne,a 
przyszłość naszego  województwa opiera  się na rozwoju turystyki i wykorzystaniu naszego dziedzictwa 
kulturowego. Atrakcją naszego regionu jest  JuraPark w Bałtowie koło Ostrowca, który jest prężnie 
rozwijającym się ośrodkiem turystycznym wymagającym profesjonalnej obsługi hotelarskiej i 
gastronomicznej.Obsługuje on rocznie około 300 000 turystów. Hotel Gromada, należący do ogółnokrajowej 
sieci hoteli,  przyjmuje w ciągu roku około 23.000 krajowych i zagranicznych gości. Podczas praktyki 
zagranicznej uczniowie poznają funkcjonowanie nowoczesnych hoteli i zakładów gastronomicznych, zasady 
kompleksowej obsługi gości wywodzących się z różnych kręgów kulturowych i językowych, wymagania 
europejskiego rynku pracy oraz sposoby prowadzenia promocji obiektów hotelarskich i gastronomicznych. 
Usprawnią komunikację w języku niemieckim i angielskim, zetkną się z kulturą i zwyczajami innego kraju, staną 
się bardziej otwarci i tolerancyjni,  w większym stopniu będą mogli sprostać oczekiwaniom pracodawców. 
Bardziej świadomi swych umiejętności pozbędą się kompleksów mieszkańców Polski Wschodniej. 
Rynek usług hotelarsko-gastronomicznych w warunkach otwartej Europy wymaga w sposób szczególny 
odbycia kształcenia zawodowego poza granicami kraju. Wyjazd na staż zwiekszy szanse młodych regionu 
świętokrzyskiego - jednego z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych regionów w Polsce - na zatrudnienie w 
tej gałęzi gospodarki. Projekt nawiązuje do priorytetów opisanych w Narodowym Planie Rozwoju oraz do 
strategii Zrównoważonego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 
Partner z Niemiec przekaże wiedzę i doświadczenia z zakresu świadczenia usług hotelarskich i 
gastronomicznych. Udział w projekcie zapewni mu promocję własnej instytucji, regionu i kraju. 
16 uczestników odbędzie czterotygodniowy staż w czasie od 01. czerwca do 29. czerwca 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27189 

Tytuł projektu 
Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie agrobiznesu i 
przedsiębiorczości szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw w regionie 
Południowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 
ul. Bialska 7 
21-542 Leśna Podlaska 
tel. 83 343 00 24  
email: bkw5@tlen.pl, lesna@zsckr.edu.pl 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 111151,26 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 14-osobowa grupa uczniów technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, 
technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu. Elementem łączącym te specjalizacje są moduły 
agrobiznesu i przedsiębiorczości.  
Wśród uczniów znajdują się osoby, pochodzące z biednych rodzin i słabo rozwiniętych miejscowości. W 
przygotowaniu i realizacji projektu uczestniczą dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz nauczyciele języków obcych. Planujemy zorganizować dwa wyjazdy 
na praktykę zawodową na Węgry w terminach: 10 - 29 czerwca 2013 roku oraz 09 - 28 września 2013 roku.   
W każdym wyjeździe uczestniczyć będzie 7 uczniów i 1 nauczyciel, który będzie sprawował nad nimi opiekę. 
Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy uczniami, pochądzącymi z biednych i 
zaniedbanych rodzin a dziećmi z rodzin dobrze sytuowanych poprzez zapewnienie im udziału w projekcie.  
Podczas praktyki uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, nabędą nowe 
kompetencje zawodowe, a konieczność porozumiewania się w języku obcym umożliwi im poszerzenie 
umiejętności językowych. Zdobytą w trakcie praktyki wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają do rozwoju 
już istniejących i zakładania nowych gospodarstw rolnych w regionie Południowego Podlasia. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27196 

Tytuł projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego z kosmetologii i fryzjerstwa 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku 
ul. Jagiellońska 22 
38-500 Sanok 
tel. 13 463 23 85  
email: zs5sanok@wp.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 107939,26 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie grupa 16 uczennic kl. III i IV technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich z 
Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. Projekt realizowany jest w ramach współpracy instytucji wysyłającej z Stredna 
odborna skola w Preszowie ( Słowacja). Zadania przedsięwzięcia realizują oczekiwania potencjalnych 
pracodawców,klientów oraz są zgodne z  potrzebami w zakresie rozwoju zawodowego i personalnego. 
Głównym celem projektu zakładanym przez organizację wysyłającą jest doskonalenie systemu kształcenia 
zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich. Obejmuje on wykształcenie nowatorskich  umiejętności 
fryzjerskich, w tym   wykonywania upięć ,koków oraz nowoczesnych stylizacji włosów z wykorzystaniem 
najnowszych  trendów w koloryzacji  oraz nabycie podstawowych umiejętności kosmetycznych w zakresie 
pielęgnacji twarzy, kosmetyki  i zdobienia ciała. Staż prowadzi do poszerzenia, a w zakresie kosmetologii do 
nabycia przez uczennice praktycznych umiejętności zawodowych. Projekt zakłada  ponadto kształcenie 
kompetencji kulturowych i społecznych w ramach zajęć z przygotowania pedagogiczno-kulturowego 
realizowanego w Polsce i na Słowacji. Wskutek uczestniczenia w stażu 16 uczennic poszerzy swoje 
umiejętności z zakresu pielęgnacji i regeneracji włosów i skóry głowy za pomocą stosownych preparatów, 
wykonywania upięć, koków, nowoczesnych stylizacji z wykorzystaniem warkoczy, splotów i plecionek na 
włosach, stosowania nowatorskich technik koloryzacji, wykorzystywania najnowszych trendów w koloryzacji w 
projektowaniu i wykonaniu fryzury, nabędzie umiejętności pielęgnacji twarzy w zakresie oczyszczania i masażu 
skóry, pielęgnacji oczu i ich oprawy, regulacji brwi, farbowania brwi i rzęs, doboru i wykonania makijażu, 
kosmetyki ciała,  w tym projektowania i wykonywania zdobienia typu body painting oraz tatuaży brokatowych. 
Dodatkowo wszystkie uczestniczki zdobędą kompetencje z zakresu samozatrudnienia  i planowania rozwoju 
zawodowego oraz posługiwania się językiem słowackim z uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Staż 
odbędzie się w Stredniej odbornej skole w Preszowie na Słowacji w terminie 19.XI 2012 do 01.XII.2012 ( w tym 
10 dni roboczych). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27201 

Tytuł projektu 
Fachkraft in Gastgewerbe - staże zawodowe dla słuchaczy 
niepełnosprawnych intelektualnie 

Beneficjent 

Policealna Szkoła dla Dorosłych "Akademia Wiedzy" w Kołobrzegu 
ul. Sikorskiego 8 
78-100 Kołobrzeg 
email: akademia.wiedzy@interia.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 97917,82 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W proponowanym projekcie uczestniczyć będą słuchacze niepełnosprawni intelektualnie, realizujący naukę 
zawodu „fachowiec w gastronomii” w naszej Szkole oraz ich opiekunowie – nauczyciele przedmiotów 
zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym 
zawodzie. 
Projekt odpowiada na bezpośrednie potrzeby edukacyjne i szkoleniowe naszych słuchaczy w odniesieniu do 
ich niskich kompetencji zawodowych oraz konieczności nabycia wymaganych kompetencji społecznych i 
językowych w celu lepszego włączenia się w rynek pracy po skończeniu edukacji szkolnej. 
Celem naszego projektu jest umożliwienie naszym słuchaczom staży zawodowych w starannie 
wyselekcjonowanej placówce szkoleniowej w Niemczech, która realizuje zajęcia edukacyjne i szkoleniowe na 
rzecz grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez realizację 
zaplanowanych staży chcemy rozwijać kompetencje i umiejętności zawodowe uczniów, jak również wyposażyć 
ich w umiejętności „miękkie”, usprawniające ich kontakt z potencjalnym klientem oraz umożliwiające im 
rozszerzenie swojej ścieżki zawodowej o kolejne etapy kształcenia. 
Projekt przyniesie pożądane efekty, gdy wyselekcjonowana grupa słuchaczy z naszej szkoły ukończy 
opracowany dla nich program przygotowania pedagogiczno kulturowo językowego, weźmie udział  w 
zaprojektowanych stażach zawodowych w organizacji goszczącej, przez co wzmocni swoje kompetencje i 
umiejętności a następnie przekaże je innym słuchaczom szkoły poprzez zorganizowane przez nich warsztaty i 
sesje pokazowe. Warsztaty upowszechniające będą otwarte dla społeczności lokalnej oraz przedstawicieli 
lokalnych mediów, w celu jak najszerszego upublicznienia wpływu projektu na uczestniczących w nich 
słuchaczy. 
Działania projektu realizowane będą na terenie miasta Kołobrzeg oraz miasta Bochum, na przestrzeni roku 
szkolnego 2012/2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27202 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i 
kompetencji zawodowych 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 2 
ul. Sczanieckiej 1 
64-300 Nowy Tomyśł 
email: d.knapik@zs2nt.pl, dyrektor@zs2nt.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 266098,14 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przygotowany jest dla uczniów 2 polskich szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista. Będą oni 
odbywali praktyki zawodowe przewidziane w programie nauczania dla swojego zawodu, w instytucjach i 
przedsiębiorstwach niemieckich. Praktyki odbędą się 2 razy w czasie trwania projektu, to jest w roku szkolnym 
2012/2013 i 2013/2014 i trwać będą po 4 tygodnie. 
Wyjedzie na nie po 15 uczniów w każdym roku, odpowiednio wybranych i przygotowanych. 
Obie szkoły uczestniczące w projekcie mają swoich partnerów – szkoły niemieckie, z którymi współpracują od 
wielu lat. Partnerzy niemieccy zobowiązali się do znalezienia odpowiednich miejsc praktyk, zakwaterowania i 
wyżywienia uczniów i opiekunów oraz do zapewnienia im właściwej opieki,  nadzoru nad realizacją praktyk 
zgodnie z programem. 
Projekt ten odpowiada zapotrzebowaniu młodych ludzi na zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
poruszania się na europejskim rynku pracy. Ułatwi on zdobycie doświadczenia, zwiększy mobilność młodych 
ludzi, da im poczucie obywatelstwa europejskiego a rozwinięte umiejętności językowe zwiększą szansę na 
zatrudnienie w firmach polskich i zagranicznych. Projekt pozwoli również szkołom zwiększyć atrakcyjność 
swojej oferty edukacyjnej. Pozwoli porównać systemy szkolenia praktycznego w zawodzie ekonomisty w 
Polsce i Niemczech. Uzyskany przez uczestników projektu Europass Mobilność ułatwi im start w dorosłe życie. 
Praktyki odbędą się w instytucjach niemieckich w Northeim i Wolfenbüttel, w terminach uzgodnionych przez 
obie szkoły po zatwierdzeniu organizacji roku szkolnego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27206 

Tytuł projektu Budujemy i naprawiamy z pasją i na miarę Europy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „CHEMOBUDOWA-
KRAKÓW" S.A. 
os. Urocze 13 
31-953 Kraków 
tel. 12 644 19 44  
email: ehamera@op.pl, marzaw@szkola-chembud.krakow.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 153830,71 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Niniejszy projekt jest efektem współpracy dwóch instytucji krajowej i zagranicznej - niemieckiej, w ramach 
której powstał zarys, koncepcja a następnie sam projekt staży krakowskich uczniów. Wybór partnera z Niemiec 
związany jest z datą 1 maja 2011 roku, gdy niemiecki rynek pracy otworzył się całkowicie dla krajów, które 
przystąpiły do UE w roku 2004. Stwarza to nowe możliwości dla pracowników, także tych pochodzących z 
Polski. W projekcie weźmie udział 16 uczniów 4-letniego Technikum, kształcących się w zawodzie technik 
budownictwa (7 os) i technik mechanik (9os). Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli (nauczyciel 
budownictwa ze znajomością j. niemieckiego oraz nauczycielka j. niemieckiego), które pełniły będą nadzór nad 
uczniami na wyjeździe oraz dbały o komfort ich przebywania i nauki. Projekt potrwa 8 miesięcy. Obejmie 
przygotowanie K-P-J, osobowościowe i zawodowe w kraju i za granicą, staż oraz działania upowszechniające. 
Staż uczniów potrwa  4-tyg i obejmie praktyki w niemieckich zakładach budowlanych i warsztatach 
samochodowych. Połączony będzie z poznaniem życia codziennego osób tam mieszkających i potrwa od 17.09 
do 14.10.2012 roku. Staż zapewni młodym ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu 
technologii budowlanych stosowanych na niemieckim rynku oraz technik stosowanych przez mechaników 
sam. przy diagnostyce i naprawie pojazdów. 
Ponadto młodzi technicy obu specjalności zostaną zapoznani z tematyką zakładania własnych przedsiębiorstw 
budowlanych, spełniających normy i wymagania UE. Przykładem będą firmy niemieckie, wyznaczające w tej 
dziedzinie gospodarki europejski prym. Temat związany z zakładaniem własnych małych lub średnich 
przedsiębiorstw budowlanych i mechanicznych oraz dynamiką ich rozwoju w Polsce będzie traktowany w 
realizacji projektu jako priorytetowy, wspartym praktycznym wskazaniem źródeł dofinansowania własnej 
działalności (POKL, PUP). Po odbytym stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym przede 
wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej, a to z kolei 
spowoduje ich mobilność na rynku pracy, zarówno polskim jak i zagranicznym, gotowość do zakładania 
własnych firm lub do samodzielnej pracy w swojej dziedzinie kształcenia Celami głównym projektu stażowego 
są umożliwienie 16 os. poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Niemczech oraz 
zachęcanie  do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice 
mentalne i kulturowe. II. Zwiększenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 16 os. stażu oraz zdobycie 
doświadczenia w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. Cele szczegółowe 
projektu: poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich firm budowlanych i warsztatów 
samochodowych, a tym samym przybliżenie uczestnikom projektu norm europejskich oraz zapoznanie ich z 
nowościami technologicznymi i technicznymi, znajdującymi zastosowanie w warsztacie samochodowych i na 
budowie; poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych; 
porównanie sposobu wykonywania poszczególnych prac budowlanych oraz w warsztatach samochodowych; 
kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych; porównanie 
obowiązujących przepisów wewnętrznych kraju partnerskiego; porównanie ścieżki kształcenia zawodowego 
obu krajów. Rezultaty: wzrost kompetencji zawodowych u 16 os., zdobycie nowych kwalifikacji i 
doświadczenia w zakresie budownictwa i mechaniki sam., nabycie umiejętności wykorzystania nowych technik 
i metod pracy przez 16 os., rozprowadzenie nabytych dośw. wśród kolegów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27211 

Tytuł projektu 
Kształcenie zawodowe na europejskim poziomie początkiem atrakcyjnej 
ścieżki kariery. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego "Grota" 
ul. St. Okrzei 63 
28-300 Jędrzejów 
tel. 41 386 14 01, 41 386 14 01,   
email: sekretariat@zspgrot.edu.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 355969,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewidziany jest dla grupy 30 os, kształcących się w zawodach technik hotelarz i gastronom. 
Uczniowie będą odbywać praktyki w Plymouth w UK. Będzie to 3-tyg praktyka z możliwością odbycia jej w 
okresie od 1-go lipca do 31-go października 2012roku. Projekt odpowiada potrzebom grupy docelowej, czyli 
uczniom klas o profilu hotelarskim i gastronomicznym, na rzecz których jest on realizowany. Zapewni to trwałe 
korzystanie z wyników projektu i przyczynianie się poprzez uczenie się przez całe życie do rozwoju UE jako 
społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym,  liczniejszymi i 
lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej 
ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Założeniem projektu jest też wspieranie mobilności, 
służącej zdobywaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego, które umożliwiają rozwój umiejętności tworzenia 
własnego stanowiska pracy o standardach na poziomie europejskim. Praktyki te umożliwiają przełamanie 
bariery językowej – jednego z najważniejszych czynników, który wpływa na poziom zaawansowania 
językowego. Jest to istotny element zwiększający szanse na rynku pracy krajowym i europejskim. Kolejny cel 
praktyk w UK to edukacja w zakresie różnic kulturowych oraz poznanie własnych możliwości, 
dowartościowanie i wiara w sukces. Celem projektu jest podwyższenie samooceny, przełamaniem 
stereotypów o młodzieży z ubogich obszarów wiejskich. Realizacja postawionych celów jest ogromną i 
niekiedy jedyną szansą dla uczniów naszej szkoły  na zdobycie praktyki na odpowiednim poziomie, rozwinięcia 
umiejętności zawodowych oraz zdobycie całkiem nowych doświadczeń, które zaowocują umiejętnością bycia 
konkurencyjnym i możliwością stworzenia stanowiska pracy o standardach unijnych. Cel, jakim jest 
propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej będzie osiągnięty dzięki prostemu, ale zawsze 
sprawdzającemu się rozwiązaniu zakwaterowania praktykantów u rodzin, co sprzyja doskonaleniu 
umiejętności językowych. W czasie wizyty przygotowawczej zorganizowano spotkanie z kilkoma rodzinami już 
od dawna współpracującymi z Tellus Ltd, które przekonało, że oczekiwane rezultaty projektu zaowocują 
propagowaniem osiągania jak najlepszych wyników, innowacji oraz europejskiego wymiaru systemów 
nauczania. Spodziewane rezultaty po odbyciu praktyk zagranicznych to przede wszystkim umiejętność 
zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, zwiększenie kompetencji językowych, zwiększenie mobilności, 
umiejętność zorganizowania własnego stanowiska pracy na poziomie europejskim, przełamanie bariery 
kulturowej, zdobycie kwalifikacji niezbędnych w przyszłej profesji. Diagnoza regionalna w kontekście potrzeb i 
uwarunkowań lokalnych, regionalnych,  oświaty oraz rynku pracy pokazała liczne problemy społeczności 
uczniowskiej. Absolwenci często nie potrafią wykorzystać swoich umiejętności i waidomości w dorosłym życiu, 
często powielają los bezrobotnych rodziców i nie potrafią wyrwać się ze swoich środowisk. Uczestnictwo w 
projekcie ma za zadanie zmienić te postawy, nauczyć otwartości, rozbudzać ambicje zawodowe i 
zainteresowania uczniów będąc tym samym przepustką do lepszego życia. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27214 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół im.Ks. Jana Dzierżonia w 
Pieszycach 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia 
ul. Mickiewicza 1 
58-250 Pieszyce 
tel. 74 836 53 70 
email: beatazawada@op.pl, sekretariat@zspieszyce.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 467378,12 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Zespół Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach nawiązał współpracę z włoską firmą SISTEMA TURISMO, 
zajmującą się planowaniem oraz zarządzaniem projektami europejskimi o charakterze międzynarodowym. 
Udział w projekcie "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci ma na celu poprawę stopnia przejrzystości i 
uznawania kwalifikacji, zapewnienie atrakcyjnych praktyk, a także zachęcenie młodzieży do nauki języków 
obcych. Zaplanowaliśmy 4-tygodniowe wyjazdy na praktyki zawodowe dla 40 uczniów - podzielonych na dwie 
grupy uczestników- w miesiącu październiku 2012 i listopadzie  2012 roku do Włoch w Rimini. Staż ma na celu 
doskonalenie zawodowe uczniów naszej szkoły w podejmowaniu i obsłudze gościa VIP podczas pobytu w 
obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, poznanie międzynarodowych kanonów savoir-vivre, społeczno - 
kulturowych uwarunkowań zachowań gości zagranicznych, znajomości kuchni narodowych, z dużym naciskiem 
na kuchnię śródziemnomorską co wykształci specjalistów technologii żywności w zakresie przetwórstwa ryb i 
owoców morza.   
Wyznaczając cele projektu zwróciliśmy uwagę na rozwój osobisty i zawodowy, poszerzenie kompetencji 
międzykulturowych oraz rozwijanie umiejętności językowych. Staże uczniów zwiększą ich wiadomości i 
umiejętności zawodowe, co spotęguje ich mobilność na europejskim rynku pracy. Pragniemy wyrabiać w 
uczniach nawyki ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. 
Uczestnicy projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole spotkaniach 
przygotowujących do pobytu we Włoszech. W tym celu przygotowaliśmy cykl wykładów związanych z 
obyczajami i gastronomią włoską, cykl zajęć przygotowujących na praktyki zawodowe, całoroczne zajęcia 
pozalekcyjne z języka angielskiego, kurs barmański oraz kurs na baristę. W branży gastronomicznej w dalszym 
ciągu istnieje deficyt wykwalifikowanej kadry, posiadającej kompetencje i umiejętności praktyczne. Brakuje 
kucharzy specjalizujących się w przygotowywaniu potraw z ryb i owoców morza oraz pracowników guest 
relations.  
W czasie realizacji projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie. Uczestnikom 
zapewnimy: przygotowanie do wyjazdu, ubezpieczenie, organizację transportu, organizację zakwaterowania, 
wyżywienie, kursy języka włoskiego prowadzone przez native speakera, organizację transportu lokalnego 
(karty abonamentowe na przejazdy), organizację miejsc odbywania praktyk, kontrolę oraz opiekę podczas 
stażu (monitoring i stała kontrola zadań praktykanta, spotkania omawiające program praktyk, dyskusje, 
sprawdzenie dzienniczków stażu, ingerowanie w sytuacjach problemowych), organizację zajęć kulturowych 
(zwiedzanie, zajęcia socjo-kulturowe). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27219 

Tytuł projektu Mam doświadczenie, mam lepsze perspektywy 

Beneficjent 

Żorska Izba Gospodarcza 
Al. Wojska Polskiego 4 
44-240 Żory 
tel. , 32 435 03 06,   
email: biuro@zorig.zory.pl 

Liczba uczestników 53 

Dofinansowanie 537805,24 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt stażowy pn. „Mam doświadczenie, mam lepsze perspektywy”, w którym uczestniczy 5 partnerów 
strategicznych: Żorska Izba Gospodarcza (wnioskodawca), Zespół Szkół Nr 1 (org.wysyłająca), Zespół Szkół Nr 2 
(org.wysyłająca), Zespół Szkół Społecznych (org.wysyłająca) i Eurocultura, Włochy (org.pośrednicząca), 
skierowany jest do osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego tj. uczniów org. wysyłających 
kształcących się w zawodzie: technik hotelarstwa i kucharz. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest 
zagwarantowanie jego uczestnikom poprzez zagraniczne staże szansy zdobycia międzynarodowego 
doświadczenia, praktycznej wiedzy, będącej rozszerzeniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w technikum, 
podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie 
znajomości języków obcych. Mobilność ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność i potencjał intelektualny 
uczestników oraz zintegrować ich z wymogami unijnego rynku pracy. Zapotrzebowanie na tego typu projekt 
wynika m.in. z obecnej sytuacji gosp.i społ.,w której szkoły muszą stale podnosić jakość oferowanego przez 
siebie kształcenia i konkurencyjność na rynku. W tym kontekście projekt zagranicznych staży dla uczniów jest 
doskonałym rozwiązaniem. Daje on m.in reklamę, buduje prestiż i zwiększa atrakcyjność(Szkoły i kształcenia 
zawodowego). Ponadto realizowane w szkołach programy nauczania zawodowego nie nadążą za tym 
postępem, w efekcie szkoląc w oparciu o przestarzałe informacje i na niezbyt nowoczesnym sprzęcie. 
Dodatkowo, szkoły kształcenia zawodowego przygotowują swych uczniów do pracy w środowisku polskim, 
zamiast integrować ich z unijnymi standardami, co wzmocniłoby ich mobilności na europejskim rynku pracy.  
Ponadto Subregion Zachodni Województwa Śląskiego charakteryzuje się młodą strukturą demograficzną, w 
rezultacie zmagając się z palącym problemem dużej ilości młodych ludzi i braku perspektyw zatrudnienia dla 
nich. 
W tej sytuacji 3-tygodniowe staże zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach z terenu Veneto pozwolą 
uczestnikom projektu w praktyce zastosować zdobytą w technikum wiedzę, rozwinąć konkretne umiejętności 
zawodowe w kontekście operacyjnym, a zdobyte w ten sposób międzynarodowe doświadczenie będzie 
stanowiło dodatkowy atutu na europejskim rynku pracy (zwiększający ich możliwości znalezienia 
zatrudnienia). 
Wyjazd na staż, który planowany jest w trzech grupach (V, VI, IX.2013) poprzedzony będzie w kraju 
przygotowaniem pedagogicznym, językowym i kulturowym (I etap), za granicą równolegle ze stażem odbędzie 
się II etap przygotowania kulturowego. Działania te będą dla uczestników projektu okazją do udoskonalenia 
swoich umiejętności lingwistycznych, adaptacyjnych i międzykulturowych. 
Najważniejsze rezultaty projektu: 

 międzynarodowe doświadczenie zawodowe uczestników 

 poszerzona wiedza, nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczestników (zarówno formalne, jak i 
nieformalne) 

 udoskonalone kompetencje językowe uczestników 

 większe zdolności adaptacyjne i międzykulturowe uczestników 

 rozwój osobisty uczestników, nawiązane kontakty międzynarodowe 

 większe szanse na zatrudnienie uczestników i wsparcie ich aktywności na europejskim rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27227 

Tytuł projektu Dajmy szanse słabszym - poznajemy sztukę uprawy winnic 

Beneficjent 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie 
ul. Ułanów 9 
31-450 Kraków 
tel. 12 411 76 11,  
email: bedlad@wp.pl, zsisim@wp.pl 

Liczba uczestników 54 

Dofinansowanie 558406,20 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie" Dajmy szanse słabszym - poznajemy sztukę uprawy winnic" będą uczestniczyć uczniowie 
Technikum Inżynierii Środowiska Nr 13 kształcący sie w zawodach: technik ogrodnik oraz technik architektury 
krajobrazu - łącznie 3 grupy po 18 stażystów. Uczniowie technikum ogrodniczego nie mogli przez wiele lat 
uczestniczyć w projektach mobilności, ponieważ nie spełniali wysokich kryteriów naboru, zwłaszcza bardzo 
dobrych ocen. Dajemy im szanse udziału w projekcie staży, zakładając, że technicy ogrodnicy powinni być 
profesjonalnie przygotowani  do zawodu, zwłaszcza w dziedzinie poszukiwania nisz rynkowych w produkcji i 
marketingu produktów ogrodniczych. Taką niszą rynkową może być produkcja winorośli w Polsce. W roku 
2008 powstała Małopolska Ścieżka Winnic - łącznie 21 winnic. Uczniowie naszej  szkoły mieszkają w 
Małopolsce, pochodzą z gospodarstw i pozyskując wiedzę  o uprawie i przetwórstwie winorośli w Hiszpanii  
będą mieli stworzoną doskonałe warunki  zaistnienia w tej dziedzinie gospodarczej.  Odpowiada to celom 
kształcenia uruchomionym  w regionie  programom nowej aktywności ogrodniczej i polityce regionalnej 
Województw Małopolskiego.  
Oczekiwane rezultaty to w szczególności poznanie i nabycie praktycznych umiejętności produkcji winorośli  i 
marketingu produktów z winogron, które to umiejętności pozwolą absolwentom na stworzenie nowych miejsc 
pracy lub samozatrudnienie w zakładach i instytucjach w małopolskich winnicach. 
Celem  jest także przeniesienie dobrych praktyk ze 100 letnich winnic Hiszpańskich do zakładania i pracy w 
warunkach Polski południowej. 
Staż odbędzie się w trzech etapach: 
1 gupa, 18 osób w dniach 9-30 09. 2012 
2 grupa, 18 osób w dniach 27.01-17.02 2013 
3 grupa, 18 osób w dniach 9.06-30.06 2013,  
w winnicach rejonu: Granady, Kordoby i Martos oraz w ogrodach Alhambry, gdzie znajdują się historyczne 
ogrody użytkowo-ozdobne wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. 
Zaproponowane i ustalone podczas Wizyty Przygotowawczej przez Europroyectos LDV winnice, to: 
Bodegas Robles 
Ctra. Córdoba-Málaga, N-331, Km.47, 14550 Montilla  
Kontakt: Francisco Robles, Pilar Robles 957 650 063 
Bodegas Cruz Conde  
Ronda del Canillo 4, 14550 Montilla  
Kontakt: Francisco Padillo 957 651 250 
Bodega Cauzón 
Cortes y Graena, 18517 Granada 
Avd.Andalucia,18  
Kontakt: Ramón Saavedra Saavedra 958 670 744, 676 856 164 
Bodegas Pago de Almaraes 
Carretera de Fonelas Km. 1, 18510 Benalúa, Granada 
Kontakt: Javier Rodriguez 958 358 752 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27228 

Tytuł projektu Hiszpańską kuchnię i technologie budowlane wykorzystajmy w Polsce 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 
ul. Kolejowa 27 
28-500 Kazimierza Wielka 
tel. 41 352 26 98  
email: kcwiek@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 266844,93 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje odbycie 4-tyg praktyk. Uczestnikami projektu będą uczniowie z II oraz III klasy NT w 
Kazimierzy Wielkiej ZDZ w Kielcach, kształcący się w zawodach technik organizacji usług astrongomicznych i 
technik budownictwa. W projekcie udział weźmie 24 uczniów - po 12 z każdego zawodu. Staż będzie 
realizowany w Hiszpanii w rejonie Walencji w sercu regionu o wielkich tradycjach kulinarnych i stale 
robudowującej się infrastrukturze. Przed jego rozpoczęciem młodzież odbędzie 85 godzinne przygotowanie 
KPJ. Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach działających w branży gastronomicznej i budowlanej 
oraz w warsztatach i poligonach szkolnych. Projekt odpowiada potrzebom uczniów związanych z 
doskonaleniem umiejętności zawodowych poprzez praktyczne zdobywanie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie 
organizacji usług gastronomicznych i budownictwa. Dynamiczny rozwój gastronomii i budownictwa w Polsce 
powoduje wzrost zapotrzebowania na kadrę charakteryzującą się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i 
innowacyjnym postrzeganiu realizacji tych usług. Realizacja projektu jest ukierunkowana na poprawę 
kompetencji zawodowych uczniów w celu wykorzystywania zdobytych umiejętności w dalszym kształceniu i na 
rynku pracy. Uczestnicy stażu będą mieli okazję poszerzyć wiedzę teoretyczną, wykorzystać ją w praktyce jak 
również porównać zdobytą wiedzę ze standardami hiszpańskich firm. W czasie realizacji projektu młodzież 
pozna nowe techniki kulinarne w zakresie zdrowej kuchni hiszpańskiej, praktyczne aspekty procedur 
zapewnień systemów jakości z zakresu gastronomii obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, takie jak: Dobra 
Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Systemy Analizy Zagrożeń Krytycznych 
Punktów Kontroli (HACCP). Inni stażyści poznają techniki i technologie stosowane w hiszpańskiej branży 
budowlanej jak również organizację i funkcjonowanie hiszpańskich przedsiębiorstw w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej. Realizacja staży przyczyni się do kształtowania myślenia, postrzegania ekonomicznego, 
organizacyjnego i technicznego w tych branżach. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalić znajomość 
branżowego j. angielskiego oraz poznają podstawy j. hiszpańskiego, co będzie pomocne przy adaptacji w 
nowym środowisku. W przyszłości ich mobilność w dużej mierze uzależniona będzie od znajomości języków 
obcych oraz udokumentowanego doświadczenia i kompetencji zawodowych. Ukończenie stażu poświadczone 
będzie Certyfikatem Europass Mobilność opisującym zdobyte kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Staż w 
ramach programu LdV będzie okazją dla uczniów, pochodzących często z bezrobotnych i niezamożnych rodzin, 
do wyrównania szans edukacyjnych i wzrostu ich konkurencyjności na rynku pracy. Program i główne założenia 
projektu są opracowane wspólnie z kilkoma pracodawcami działającymi na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy, 
którzy brali udział w tworzeniu założeń do projektu, zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby młodzież po 
odbyciu stażu i ukończeniu szkoły mogła wykorzystać nabyte doświadczenie w ich firmach. Dowodem takich 
działań są czterostronne listy intencyjne. EME zaś zapewni uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę i 
pomoc merytoryczną, prawidłowe, zgodne z programem, odbycie praktyk, realizację przygotowania 
kulturowo-językowego, zagospodarowanie czasu wolnego oraz transport na terenie Hiszpanii. Partner będzie 
współpracował z Beneficjentem w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu. Priorytetem projektu jest 
motywacja przyszłych absolwentów do zakładania własnej działalności gospodarczej, co może przyczynić się 
do ich sukcesu na polskim, bądź europejskim rynku pracy. Realizacja dydaktycznej sfery stażu oparta będzie na 
Complejo Educativo de Cheste i wspomagana specjalistyczną kadrą nauczycielską. Realizację stażu 
przewidziano w okresie 05.XI.2012 do 02.XII.2012. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27231 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego 
al. Bielska 100 
43-100 Tychy 
tel. 32 217 38 22  
email: lidka.sz@onet.eu, zs4-tychy@gazeta.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 276761,98 PLN 
Krótkie streszczenie: 
Projekt przeznaczony jest dla uczniów trzeciej klasy technikum kształcących się w zawodzie informatyk.  
Uczniowie podczas projektu nabędą umiejętności zgodnie z programem nauczania przewidzianym dla każdego 
zawodu.  Będą tworzyć i wykorzystywać oprogramowanie komputerowe lub serwisować sprzęt. Zainstalują, 
uruchomią i zakonserwują sprzęt komputerowy oraz wprowadzą bazy danych lub systemy oprogramowania 
użytkowego. Nabędą doświadczenie na stanowiskach: administratora, projektanta lub programisty, aplikacji 
internetowych, baz danych i grafiki komputerowej oraz sieciowych systemów operacyjnych. Mogą odbyć 
praktykę w przedsiębiorstwach sprzedających i serwisujacych sprzęt komputerowy, użytkujących komputery. 
Dzięki praktykom uczniowie będą mieli możliwość porównania warunków pracy w Polsce i we Włoszech . 
Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do modernizacji firm rodzinnych lub ułatwić 
zakładanie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy dostrzegą zalety pracy zespołowej, będą podejmować 
odważniejsze decyzje rynkowe. Udoskonalą swoją sprawność językową, również w zakresie zawodowego 
języka angielskiego. Ważnym elementem będzie przełamywanie bariery językowej i socjokulturowej, co 
pozwoli na swobodę w nawiązywaniu kontaktów i wymianę doświadczeń. Zdobyte doświadczenia pozwolą na 
lepsze funkcjonowanie na rynku polskim. W trakcie projektu zostanie dostosowany poziom kształcenia do 
europejskich standardów. Uczniowie poznają obyczaje, kulturę i język angielski zawodowy. Odbywanie praktyk 
za granicą jest przedsięwzięciem nowatorskim, dzięki możliwości poznania nowoczesnych technik, sprzętu oraz 
organizacji pracy. Uczniowie uczestniczący w projekcie staną się bardzo atrakcyjnymi pracownikami. Zetkną się 
z nowinkami technicznymi, poznają nowoczesne urządzenia, technologie i organizację pracy. Przeniosą 
zdobyte doświadczenia na grunt polski. Projekt został przygotowany przy współpracy z p. Urszulą Drejak  jako 
reprezentantką Sistema Turismo , partnera zagranicznego projektu. Jest to instytucja, która posiada 
doświadczenie w realizacji wielu projektów i od wielu lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych we 
Włoszech . Sistema Turismo  odszukało odpowiednie miejsca praktyk dla 12 techników informatyków w maju 
2013 i 12 techników informatyków w kwietniu 2014, w krótych będą wykonywać zadania zgodnie z 
programem nauczania.Sa to zakłady pracy posiadające bogate doświadczenie dydaktyczne , zaplecze 
techniczne i kadrę .Sistema Turismo przygotuje równiez zakwaterowanie, wyżywienie, transport z dworca  i 
lokalny , a takze program kulturalny, dokona monitoringu i ewaluacji projektu . Projekt zostanie zrealizowany 
w roku szkolnym w 2012/2013 w maju  i 2013/2014 w kwietniu we Włoszech . 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27232 

Tytuł projektu 
Conquer the world by getting experience - Zdobądź świat przez 
doświadczenie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 
ul. Św. Józefa 30 
44-217 Rybnik 
tel. 32 422 36 63,  
email: dimangel@interia.pl, ekonomikrybnik@wp.pl 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 272357,52 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Zdobądź świat przez doświadczenie" adresowany jest do uczniów technikum hotelarskiego, 
handlowego i ekonomicznego.  
Miejscem praktyk dla technika hotelarza będzie Szwecja (Vasteras). Na praktyki do tego kraju wyjedzie grupa 4 
uczniów z klas 3 Technikum Hotelarskiego z jednym opiekunem w terminie od 03 kwietnia do 30 kwietnia 
2013. 
Miejscem praktyk technika handlowca oraz ekonomisty będzie Portugalia (Arcos de Valdevez), gdzie wyjedzie 
grupa 10 uczniów z klasy 3 Technikum Ekonomicznego oraz 8 uczniów z klasy 3 Technikum Handlowego. 
Praktyki odbędą się również od 03 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku. Grupa 18 uczniów wyjedzie do 
Portugalii w towarzystwie dwóch opiekunów.    
Uczniowie biorący udział w projekcie będą spełniać warunki narzucone poprzez kryteria naboru (umiejętności 
językowe, bardzo dobre zachowanie, wysoka średnia). 
Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce odbycie 
praktyk zawodowych w krajach europejskich o dużych doświadczeniach w branży hotelarskiej, ekonomicznej i 
handlowej .  
Uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Hotelarz będą mieli okazję zdobyć nowe kwalifikacje, zaznajomić 
się z nowym sprzętem i specjalistycznym słownictwem stosowanym w branży hotelarskiej, w praktyczny 
sposób wdrożyć wiedzę zdobytą na zajęciach. Ze względu na fakt, że w Szwecji język angielski jest drugim 
językiem służącym komunikacji i w obiektach hotelarskich opanowanie tego języka jest niezbędne, odbycie 
praktyk będzie szansą podniesienia umiejętności językowych naszych uczniów. Celem projektu jest również 
nawiązanie współpracy z nowym krajem, poznanie jego kultury i mentalności. 
Grupa ucząca się na kierunkach Technik Ekonomista oraz Handlowiec będzie miała szansę odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie na samodzielnych i wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ekonomii, posiadających 
praktyczne międzynarodowe doświadczenie oraz znających język obcy w stopniu pozwalającym na swobodne 
poruszanie się w wielonarodowym otoczeniu.  Chęć pozyskania nowych partnerów wynika między innymi z 
zauważonej w naszej szkole potrzeby rozszerzenia praktyk zagranicznych w dziedzinie ekonomiki handlu. 
Głównym celem działań podjętych w ramach międzynarodowego programu praktyk jest umożliwienie naszym 
uczniom zdobycia przewagi na konkurencyjnym rynku pracy oraz zwiększeniu ich realnych szans na znalezienie 
zatrudnienia zgodnego z ich predyspozycjami, a w rezultacie ułatwienie startu w dorosłe samodzielne życie. 
Chcemy aby swobodnie czuli się poszukując pracy m.in. w utworzonej Rybnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. W rezultacie oczekujemy aby nasi absolwenci z dumą wspominali naszą placówkę, mieli 
świadomość, że dzięki projektom takim jak ten zostali dostrzeżeni przez pracodawcę. Dzięki praktycznemu 
doświadczeniu zdobytemu za granicą pod okiem specjalistów wykształcimy młodzież sprawnie poruszającą się 
na rynku pracy i zaradną w życiu zawodowym oraz osobistym.  
Rezultatem  praktyk będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych, ubogacenie umiejętności językowych, 
rozszerzenie fachowego słownictwa oraz nawiązanie współpracy z Szwecją i Portugalią: poznanie ich kultury i 
mentalności. 
Praktyki zagraniczne pozwalają na doskonalenie umiejętności teoretycznych zdobywanych na zajęciach, w 
wysoki sposób motywują uczniów do dalszej nauki i zdobywania wysokich wyników na egzaminach 
zewnętrznych oraz otwierają możliwości uczniów na gospodarkę wolnorynkową. Promują model 
wartościowego, mobilnego pracownika, potrafiącego świetnie odnaleźć się w międzynarodowym otoczeniu. 
Mają uświadomić uczniom konieczność znajomości języków obcych oraz nauczyć tolerancji i szacunku dla 



 
odmiennej kultury oraz obyczajowości. Ponadto otwierają ścieżkę do międzynarodowej kariery, dając szansę 
na rozwinięcie skrzydeł dzięki wdrażanym innowacyjnym rozwiązaniom edukacyjnym. 
Po powrocie uczestnicy praktyk podzielą się swoimi doświadczeniami z innymi uczniami szkoły. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27238 

Tytuł projektu 
Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież 
Ekonomika. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
ul. Partyzantów 24 
76-200 Słupsk 
tel. 59 842 47 65, 59 842 47 65,   
email: teresa.dydak@gmail.com, dyrektor@ekonomik.slupsk.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 384540,64 PLN 
Krótkie streszczenie: 
Projekt "Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika" skierowany jest do 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku kształcących się w klasach trzecich 
technikum w zawodach technik ekonomista oraz technik handlowiec. Projekt umożliwi uczniom odbycie 
obowiązkowej praktyki zawodowej w wymiarze czterech tygodni, wynikającej z programu nauczania. Praktyka 
będzie miała charakter innowacyny, ponieważ uczniowie będą mieli okazję nie tylko ćwiczyć i osłuchać się na 
żywo z językiem angielskim branżowym, ale również zapoznać się z innymi, nowocześniejszymi technologiami 
pracy i nowymi rozwiązaniami w nowoczesnych firmach angielskich. Miejsca praktyk zostały starannie 
wybrane, zgodnie z potrzebami uczniów, a więc głównie w administracji firm z różnych branż: Bestway Cash & 
Carry - magazyn handlowy, grupa Bestway jest drugim co do wielkości hurtownikiem w Wielkiej Brytanii; firmy 
konsultingowe: LGF Marketing & PR Ltd. i Aardvark Consulting - doradztwo w zakresie marketingu i biznesu; 
Purple Telecommunications Ltd. - zarządzanie firmą telekomunikacyjną; Real Mortgages - firma zajmująca się 
doradztwem w udzielaniu kredytów hipotecznych; Westinsure - towarzystwo ubezpieczeniowe; Simply Lets - 
zarządzanie agencją najmu; WS Industrial - zarządzanie spółką z branży meblowej;  Ford Park Cemetery Trust - 
administrowanie firmą zarządzającą cmentarzem; St Lukes Warehouse Unit C to E  - zarządzanie hospicjum i 
magazynem z darami; Putnams Health Co Ltd. - firma produkująca poduszki ortopedyczne - praca w magazynie 
i przy wysyłce towarów; Omnia Recruitment - zarządzanie agencją rekrutującą pracowników; Achievement 
Training Ltd. - zarządzanie agencją  treningową specjalizującą się w kształceniu ustawicznym oraz trudnościami 
w nauce; Pluss - zarządzanie organizacją społeczną szkolącą niepełnosprawnych; Broadreach House - 
zarządzanie centrum leczenia uzależnień; Devon and Cornwall Refugee Support Council - zarządzanie 
organizacją zajmującą się wsparciem na rzecz uchodźców; Quaker House - administrowanie organizacją 
zajmującą się doradztwem.  
Uczniowie będą odbywać praktykę pojedynczo lub w grupach od dwóch do kilku osób. W projekcie będzie 
uczestniczyć  30 uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie po spełnieniu warunków 
zawartych w planie naboru, który został opisany w stosownej rubryce. Praktyki odbędą się w terminie od 1 do 
26 października 2012 r.   Program praktyk zawarty w projekcie został opracowany wspólnie z lokalnymi 
pracodawcami oraz organizacją pośredniczącą Tellus Group z Plymouth. Wnioskodawca współpracuje z Tellus 
Group już od 3 lat, a w listopadzie 2011 r. koordynator projektu - p. Teresa Dydak odbyła wizytę 
przygotowawczą. 
By sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki rynkowej, zadaniem szkoły jest jak najlepiej wykształcić 
młodego człowieka i przygotować go do zawodu. Odpowiadając  tym potrzebom, określono w projekcie 
następujące cele: podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie atrakcyjności 
kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, doskonalenie języka obcego 
zawodowego, zwiększenie mobilności uczniów, poznanie kultury Wielkiej Brytanii. 
Uczniowie osiągną założone cele poprzez zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych w 
nowoczesnych brytyjskich firmach, w kraju bardzo dobrze rozwiniętym gospodarczo, poszerzą wiedzę 
teoretyczną i praktyczną w zakresie przedmiotów zawodowych, języka obcego oraz kultury innego kraju 
europejskiego. Dzięki zrealizowanej praktyce za granicą i potwierdzeniu zdobytych kwalifikacji w dokumencie 
Europass Mobilność uczniowie staną się konkurencyjni na lokalnym rynku pracy, a także w kraju i Europie. 
Ważnym rezultatem będzie też nowe, odważne nastawienie uczniów na świat i nowe pomysły zaczerpnięte z 
innego kraju. Szkoła uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, co przyczyni się do podniesienia poziomu jakości 
kształcenia zawodowego oraz do poprawy jakości naboru. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27249 

Tytuł projektu 
Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego - Technikum Nr 9 w 
Rzeszowie 
ul. Matuszczaka 7 
35-084 Rzeszów 
tel. 17 748 31 40  
email: niemiec.edyta@wp.pl, 

Liczba uczestników 45 

Dofinansowanie 447881,28 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie „Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” udział 
weźmie łącznie 45 uczniów ZST Rzeszów (szkoła ponadgimnazjalna) podzielonych na 3 grupy po 15 osób (plus 
opiekun), którzy kształcą się w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik elektronik. 
Tematyka, plan oraz merytoryczny zakres projektu wynika bezpośrednio z analizy wniosków płynących ze 
współpracy naszej placówki z czołowymi firmami branży informatycznej z miasta i regionu (a także sugestii i ich 
strony) oraz konieczności ukierunkowania kształcenia zawodowego na aktualne trendy w dziedzinie 
nowoczesnych systemów informatycznych oraz technologii IT. Kluczowe dla projektu treści zostały 
wypracowane wraz z firmą ZETO RZESZÓW S.A. oraz firmami/instytucjami z Niemiec: VITALIS oraz ROBOTRON 
(dzięki współpracy i pośrednictwu partnera projektu - VITALIS). Projekt ukierunkowany jest więc na 
kompetencje, jakich od swoich obecnych i przyszłych pracowników wymagają wiodące firm branży 
informatycznej. Potrzeba odpowiedniego planowania, wdrażania, analizowania i rozbudowy systemu 
zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych danych to obszar kluczowy dla każdej z firm sektora IT oraz 
urzędu/biura/instytucji przetwarzającej dane. Trudno wskazać obszar funkcjonowania systemów 
informatycznych, który rozwija się bardziej dynamicznie, niż sektor bezpieczeństwa oraz wymagający 
nieustannego podnoszenia kompetencji pracowników ze względu na rosnący poziom zagrożeń dla systemu 
informatycznego. Dla uczniów zdobywających wykształcenie techniczne ukierunkowane na nowoczesne 
technologie (gr. docelowa projektu) potrzeba zapewnienia odpowiedniej formy i treści kształcenia (a taką 
umożliwia realizacja projektu) stanowi kluczową kwestię. Projekt stwarza możliwość naturalnego rozwinięcia 
treści kształcenia teoretycznego o aspekty praktyczne w dziedzinie bezpieczeństwa nowoczesnsych systemów 
informatycznych służących do przetwarzania danych, przez co bezpośrednio odpowiada na potrzebę 
kształcenia specjalistów w tej dziedzinie i spełnia oczekiwania uczniów w tym zakresie.  
Realizacja projektu odpowiada potrzebie ciągłego rozwijania i unowocześniania procesu dydaktycznego, 
promowanie innowacyjnych metod kształcenia poprzez realizację idei kształcenia ustawicznego, przybliżenie 
uczestnikom europejskich standardów kształcenia oraz zasad organizacji pracy w niemieckich 
przedsiębiorstwach/urzędach wykorzystujących systemy informatyczne oraz stosujących metody i środki ich 
zabezpieczenia. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnie 
panujących standardów UE (staże zagraniczne jako nieodzowny element efektywnego kształcenia 
zawodowego). 
Najważniejsze cele projektu: podniesienie kompetencji uczniów w zakresie zastosowania nowoczesnych 
systemów przetwarzania danych, podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń systemu informatycznego, 
umiejętność stosowania narzędzi do analizy bezpieczeństwa systemu informatycznego, poznanie zasad 
funkcjonowania sprzętowych i programowych elementów zabezpieczających system klient-serwer. Uczestnicy 
zdobędą także wiedzę z zakresu instalacji, konfiguracji i eksploatacji oprogramowania serwerów 
ukierunkowanych na poprawę poziomu bezpieczeństwa transmisji danych, podniesienie kompetencji w 
zakresie stosowania języka angielskiego i niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa 
zawodowego, nabycie szeregu umiejętności interdyscyplinarnych: umiejętność pracy w międzynarodowej 
grupie projektowej, poznają zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwach z branży IT w Niemczech, nabędą 
umiejętności dobrej organizacji pracy i jej planowania. Poprzez udział w projekcie uczniowie podniosą swoją 
samoocenę, będą bardziej pewni siebie, a dzięki procesowi certyfikacji nabytej wiedzy i umiejętności staną się 



 
konkurencyjni na rynku pracy. Planowane terminy staży (grupa/miejsce/termin): 
1/Schkeuditz/: 3.6-21.6.2013   
2/Schkeuditz/: 23.9-11.10.2013 
3/Schkeuditz/: 21.10-08.11.2013 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27254 

Tytuł projektu Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Curie -Skłodowskiej w Jarosławi 
ul. Kraszewskiego 3 
37-500 Jarosław 
tel. 16 624 62 13, 16 621 64-14 w. 19,   
email: piorobpor@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 39 

Dofinansowanie 364802,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Realizacja projektu " PRAKTYKI ZAGRANICZNE DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO" umożliwi 39 uczniom klas 
t. hotelarstwa oraz t. żywienia i gospodarstwa domowego (w tym: 70% z terenów wiejskich, co najmniej 50% 
kobiet), odbycie 4-tygodniowych praktyk w niemieckich i angielskich hotelach pod opieką wykwalifikowanej 
kadry. Uczniowie wyjadą w terminie maj-czerwiec 2013r. do Turyngii (24 osoby) oraz do Londynu (15 osób). 
Miejsca praktyk i typ stanowisk będą dopasowane do językowo-zawodowych zdolności ucznia w celu 
osiągnięcia jak najlepszych efektów zakładanych w projekcie. Dotychczasowa szkolna analiza praktyk 
zawodowych wskazuje, że uczniowie w trakcie praktyk na miejscu nie zawsze realizowali zadania związane z 
profesjonalnym przygotowaniem do zawodu, a standard zakładów nie należał do najwyższych. W planowanym 
projekcie staży LdV Mobilność uczniowie będą oceniani indywidualnie w zakresie umiejętności niezbędnych do 
uzyskania kwalifikacji zawodowych według "Karty oceny umiejętności" (Zał. Nr 5a, 5b). Uczestnicy projektu 
będą kształcić dodatkowo swoje umiejętności bycia przedsiębiorczym na rynku. Każda z grup ("angielska" i 
"niemiecka")przed wyjazdem na praktyki zostanie przygotowana pod względem językowym, kulturowym i 
pedagogicznym, a także opracuje jeden biznesplan zagospodarowania istniejącego pustostanu w regionie. 
Podczas pobytu na praktykach młodzież będzie obserwować funkcjonalne rozwiązania zakładów, organizację 
pracy oraz zdobędzie nowe doświadczenia i umiejętności, które mogą być przydatne do dokonania zmian w 
stworzonych biznesplanach. Na spotkaniu podsumowującym projekt młodzież podzieli się doświadczeniami z 
praktyk i zaprezentuje ostateczną wersję opracowanych biznesplanów.  
Około 80% młodzieży kształcącej się w szkole pochodzi z terenów wiejskich, większość uczniów nie wyjeżdżała 
poza granice Polski, dlatego udział w projekcie nauczy ich poruszania się w nowym środowisku oraz umożliwi 
zdobycie praktycznych doświadczeń w zakładzie poza granicami kraju, innym niż ten, w którym zdobywają 
wiedzę na miejscu. Poprzez pobyt w nowym środowisku pracy nasi uczniowie - praktykanci uzyskają przede 
wszystkim bezpośrednią możliwość porównania rozwiązań funkcjonalnych w zakładach partnerów i ich metod 
pracy, narzędzi i procesów technologicznych oraz usługowych ze stosowanymi w szkole oraz w zakładach 
praktycznej nauki zawodu. Odbyty staż podniesie ich umiejętności zawodowe i językowe, co zwiększy ich 
konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Potrzeby uczestnictwa uczniów w 
praktykach potwierdzają miejscowi właściciele zakładów gastronomicznych i hotelarskich, którzy na spotkaniu 
w naszej szkole w dniu 14 listopada 2011r. zadeklarowali przyjęcie uczniów po praktykach zagranicznych na 
staż i i ewentualne dalsze zatrudnienie (Zał. Nr 6a, 6b, 6c).  
Cele projektu związane z realizacją praktyk zagranicznych są zbieżne z celami operacyjnymi programu 
Leonardo da Vinci oraz uwzględniają realizację priorytetów krajowych w tym zakresie. Zorganizowanie praktyk 
zagranicznych zapewni uczniom zdobycie nowych, cennych umiejętności unikatowych wśród młodzieży 
kończącej szkołę o podobnym profilu kształcenia, jak również spowoduje wzrost motywacji do nauki naszych 
pozostałych uczniów. W sytuacji stale rosnącej w naszym regionie liczby placówek gastronomicznych i 
agroturystycznych zwiększy się możliwość zatrudnienia naszych uczniów. Młodzi ludzie staną się bardziej 
dojrzali, odpowiedzialni, samodzielni, gdyż udział w tym projekcie jest dla nich dużym wyzwaniem.  
W czasie wolnym od pracy uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w wycieczkach turystyczno-
krajoznawczych oraz lokalnych imprezach integracyjnych zorganizowanych przez partnerów, co pozwoli 
poznać kulturę i obyczaje goszczącego kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27264 

Tytuł projektu Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy 

Beneficjent 

Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa 
ul. Mińska 1/5 
03-806 Warszawa 
tel. 22 619 00 38,   
email: stanislaw.karolkiewicz@neostrada.pl 

Liczba uczestników 42 

Dofinansowanie 347996,11 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Zaproponowany projekt zakłada zorganizowanie stażu zawodowego w Lipsku (Niemcy) dla 42 uczestników 
wyselekcjonowanych przez Wnioskodawcę projektu tj. Centrum Kształcenia Praktycznego Warszawa z 
Technikum Architektoniczno-Budowlanego  im. S. Noakowskiego w Warszawie i Technikum Budowlanego Nr 1 
w Zespole Szkół Nr 23 w Warszawie.  
Uczestnicy zaplanowanego projektu  poznają zagadnienia związane z  remontami budowli hydrotechnicznych 
służących  kształtowaniu zasobów wodnych i zabezpieczających przed powodzią; logistykę organizacji pracy; 
nowości materiałowe, systemy sieci gazowej, ogrzewania i wentylacji budynków, wodociągów i kanalizacji 
miejskiej; nowe techniki budowlane związane z dobieraniem materiałów do spoiwa budowlanego, izolacji 
przeciw wilgotnościowych na terenach o wysokim ryzyku zalania. Poznają techniki tynkowania, malarskie i 
wykończeniowe obiektów mieszkalnych i użytkowych.  
Nabędą umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie 
instalacji budowlanych, sieci komunalnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz czytania dokumentacji 
technicznej. 
Uczestnicy poznają  organizację pracy od przygotowania projektu, pełnej dokumentacji technicznej do 
kolejnych etapów realizacji inwestycji. Nabędą praktyczne rozeznanie  w zakresie przygotowania i  
wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych związanych z pracą na placu budowy. Zapoznają się z 
działalnością firm kooperujących na poszczególnych etapach inwestycji oraz systemach przetargu na zakup 
materiałów i wykonawstwo robót. 
Staż będzie odbywał się na wybranych placach budowy inwestycji realizowanych  przez  przedsiębiorstwo 
Forssbohm&Sohne oraz współpracujące z nim firmy Morgenstern Service GmbH i ReProBau GmbH (listy 
intencyjne w załączeniu) zgodnie z zaplanowanymi zadaniami merytorycznymi stażu. Nadzór i opiekę nad 
uczestnikami sprawować będą  opiekunowie – nauczyciele zawodu i języka niemieckiego, a także kierownicy 
firm niemieckich oraz pracownicy Stowarzyszenia Dom Europy. Równolegle do szkolenia zawodowego 
prowadzona będzie nauka języka niemieckiego technicznego związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-
pedagogiczne poprzez uczestnictwo w imprezach i spotkaniach z młodzieżą saksońską. 
Ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą Dyrektor Centrum 
Kształcenia Praktycznego Warszawa, Dyrektorzy szkół macierzystych uczniów, pracownicy niemieckiego 
Partnera, kierownicy firm niemieckich oraz opiekunowie grupy. Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie 
indywidualnym certyfikatem uczestnika oraz Europass Mobility. 
Dyrekcja CKP Warszawa  nabędzie kolejne  doświadczenie, które zostanie wykorzystane w realizowanym przez 
Centrum programie praktyk krajowych oraz promocji zatrudnienia w firmach poszukujących techników 
budownictwa. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27265 

Tytuł projektu Europejski fachowiec - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 

Beneficjent 

Powiat Tomaszowski - Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja 
ul. Hallera 5 
22-600 Tomaszów Lubelski 
tel. 661 759 148,   
email: magdasniec1@wp.pl, zsnr3toma@wp.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 491403,88 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Europejski fachowiec - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii" dotyczy 40 uczniów technikum 
zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim o specjalności technik hotelarstwa oraz technik 
organizacji usług gastronomicznych w wieku 18 lat. Uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki w ośrodku 
szkoleniowym instytucji  - ADC Technology Training Ltd. Szkolenie odbedzie się w dwu 20 osobowych grupach 
w 2012 (październik/listopad) oraz 2013 (luty/marzec). 
Potrzeby uczestników wynikają z braku kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i braku znajomości 
mechanizmów obowiązujących na rynku pracy i w kontaktach z pracodawcą. 
Potrzeba realizacji projektu wynika rownież z: 

 wysokiego poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych (w ostatnich latach ponad 20% wszystkich 
zarejestrowanych w PUP w Tomaszowie Lub.) 

 zagrożenia wykluczeniem społecznym uczniów pochodzących z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 
doświadczonych bezrobociem i w złej kondycji materialnej, zamieszkałych w małych, zubozałych, 
przygranicznych miejscowościach, posiadających niepełnosprawne rodzeństwo 

 potrzeb kadrowych w branży hotelarskiej i gastronomii 

 niewielkiej ilości zakładów pracy zapewniających praktyki na odpowiednim poziomie 

 braku możliwości nauki języka angielskiego w kontakcie z native-speakerami. 
Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy, umożliwiajacych im szybkie 
odnalezienie sie na rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej oraz dalsze kształcenie na kolejnych poziomach 
edukacji wbrew trudnościom rodzinnym i materialnym, stereotypom dotyczącym płci. 
Celem projektu jest wiec zdobycie umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, wiedzy 
o warunkach życia i pracy za granicą, zwiększenie samodzielności poruszania się na rynku pracy, zwiększenie 
aspiracji zawodowych i życiowych oraz umiejętnośc posługiwania się językiem angielskim oraz technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi. 
Zaplanowane działania nakierowane są na poprawę sytuacji zawodowej uczestników na rynku pracy, 
propagowanie kształcenia ustawicznego, nauki języków obcych oraz zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych.  
Projekt przyczyni się do nabycia przez uczniów technikum konkretnych umiejętności zawodowych, językowych 
i interpersonalnych. Uczniowie zdobędą kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w kontaktach z 
pracodawcą, nabędą umiejętność pracy w zespole. Uczniowie będą pracować na profesjonalnym sprzęcie i 
korzystać z nowoczesnych materiałów. Zdobyta wiedza będzie potwierdzona certyfikatem "Europass-
Mobility". Posiadanie takiego dokumentu już w trakcie edukacji szkolnej zwiększa możliwość szybkiego 
znalezienia pracy także na rynku europejskim. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27273 

Tytuł projektu Praktyki zawodowe z zakresu architektury krajobrazu w Saksonii w roku 2012 

Beneficjent 

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
Pogranicze 
ul. Armii Krajowej 30 
59-800 Lubań 
tel. 75 721 50 77,   
email: karlowski@pogranicze-csb.home.pl, pogranicze-csb@home.pl 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 96560,75 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Przedmiotem projektu jest praktyka zawodowa dla uczniów średniej szkoły zawodowej z Mokrzeszowa w 
Saksońskim Ponadzakładowym Ośrodku Kształcenia w Pillnitz (kierunek architektura krajobrazu) oraz w 
wybranych saksońskich przedsiębiorstwach i zakładach. 
W Saksońskim Ponadzakładowym Ośrodku Kształcenia realizowane będzie 2 tygodniowe kształcenie, w 
ramach którego odbędą się praktyczne ćwiczenia oraz wyjazdy studyjne. Uzupełnieniem będzie tygodniowa 
praktyka w przedsiębiorstwach służąca utrwaleniu zdobytej wiedzy. 
Dzięki praktyce kompensowany będzie deficyt dot. praktyczngo kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku i 
przekazane zostaną teoretyczne podstawy związane z nowymi technologiami. Uzupełniem będzie nauka 
języka. Oprócz tego przekazane zostanie wiedza nt. społeczeństwa i kultury Saksonii.   
Uczestnikami praktyk będą uczniowie średniej szkoły zawodowej o kierunku architektura krajobrazu (liczba 
osób - 14) ze szkoły w Mokrzeszowie.  
Celem projektu jest wsparcie kształcenia zawodowego uczniów ze szkoły z Mokrzeszowa poprzez praktyczną 
naukę zawodu w Ponadzakładowym Ośrodku Kształcenia w Saksonii oraz wchodniosaksońskich 
przedsiębiorstwach 
Praktyki realizowane będą w okresie jesiennym 2012 roku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27278 

Tytuł projektu Turystyka przyszłością Polski 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich 
ul. Pyzderska 75 
62-410 Zagórów 
tel. ,   
email: malgorzatalozjawiona@interia.pl, zspzag@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 241373,77 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będą uczestniczyć uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej, którzy w trakcie 4-letniego cyklu 
nauczania zdobywają wiedzę w ramach przedmiotów ogólnokształcących , języków obcych z naciskiem na 
słownictwo zawodowe jak i przedmiotów zawodowych tj. podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, 
geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, ekonomia i prawo w turystyce, obsługa informatyczna w 
turystyce, język angielski zawodowy i inne. Technikum obsługi turystycznej to nowy typ szkoły otwarty w 
ramach naszego zespołu trzy lata temu.Najstarsi uczniowie odbyli juz 4 tygodniowe praktyki zawodowe a ich 
oceny wystawione przez pracodawców były bardzo wysokie. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych 
konkursach o tematyce turystycznej odnosząc na tym polu sukcesy w regionie.  
Głównym celem jest wyrobienie w uczestnikach projektu  umiejętności adoptowania się do warunków życia i 
pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z 
najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych.Do celów priorytetowych zaliczamy 
również zaktywizowanie głównie młodzieży z rodzin z niedostosowaniami społecznymi oraz młodziezy z  rodzin 
wielodzietnych i najuboższych.  Pozostałe cele to: 

 Zwiększenie szansy na podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacja i obsługą 
turystyki 

 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych sprzyjających mobilności zawodowej, zwłaszcza tych uczestników 
projektu, którzy maja specjalne potrzeby w tym zakresie – młodzież pochodząca z rodzin 
niedostosowanych społecznie i najuboższych 

 Przygotowanie do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki 
europejskiej 

 Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie 
zawodowej, kulturowej, a także w życiu codziennym 

 Poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w innych krajach  

 Współpraca  z innymi podmiotami związanymi z hotelarstwem 

 Zapoznanie ze sposobami promowania usług hotelowych  

 Poznanie najnowszych technik informacji i rezerwacji turystycznych 

 Kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej 

 Rozwój umiejętności komunikowania się w języku obcym  

 Zapoznanie się z kulturą i obyczajami innych narodów 

 Zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych na terenie szybko rozwijającego się regionu Wschodniej Wielkopolski 

 Zdobycie Europass-Mobilności, który stwierdzi okres stażu, odbytego w innym kraju europejskim w 
ramach praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach  

 Poznanie mechanizmów działania rynku celem bycia konkurencyjnym na rynku europejskim 
Chcielibyśmy aby uczniowie nabyli umiejętności funkcjonowania w wielojęzycznym i wielokulturowym 
środowisku zarówno w warunkach życia codziennego , jak i życia zawodowego. Udział w projekcie pozwoli im 
na pogłębienie wiedzy ogólnej i umiejętności praktycznego zawodowych które są niezbędne na Europejskim 
rynku pracy. Uczestnicy będą mieli szansę   lepiej zrozumieli zasady tworzenia się europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego i uczestnictwa w nim. Będą wstanie przezwyciężyć bariery społeczne, stawić czoło 
stereotypom i uprzedzeniom, które są zakorzenione w mentalności młodych ludzi. Nauczą się samodzielnie 
podejmować decyzje, być odpowiedzialnym i godnym zaufania. 



 
Staż odbędzie się od 17 września do 12 października 2012 roku w Rimini we Włoszech. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27296 

Tytuł projektu 
Staż zagraniczny uczniów SOIZ szansą na zdobycie nowych kwalifikacji 
zawodowych 

Beneficjent 

Szkoła Organizacji i Zarządzania 
ul. Mała Łąka 10 
43-400 Cieszyn 
tel. 33 851 46 88,   
email: anna.chamot@soiz.pl, sekretariat@soiz.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 115917,07 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pod nazwą "Staż zagraniczny uczniów SOIZ szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych" 
skierowany jest do uczniów klasy trzeciej (18 -19 lat) Technikum Obsługi Turystycznej Szkoły Organizacji i 
Zarządzania w Cieszynie. Projekt którego najistotniejszym elementem jest  odbycie praktyk w Londynie 
stanowi niezwykle ważny etap dla ich przygotowania zawodowego, gdyż wchodząc na rynek pracy stają przed 
problemem udowodnienia swojej przydatności do wykonywania zawodu i posiadania odpowiednich i 
potwierdzonych kwalifikacji. Praktyki odbywane w przedsiębiorstwach krajowych są często traktowane przez 
przyszłych potencjalnych pracodawców jako niewystarczające i nie są traktowane jako rzeczywiste nabycie 
umiejętności zawodowych. Praktyki odbywane w lokalanych ośrodkach często nie dają także możliwości 
spotkania się z najnowszymi trendami dotyczącymi obsługi klienta, czy nowoczesnych zasad hotelarstwa. Co 
więcej, nie dają możliwości rozwijania kompetencji językowych (język obcy) związanych z hotelarstwem, które 
są cenione przez przyszłych pracodawców. 
Tym samym projekt wychodzi naprzeciw potrzebom miejscowego rynku pracy w branży turystycznej oraz 
odpowiada potrzebom uczniów w aspekcie ich przyszłych aspiracji zawodowych związanych z rynkiem 
turystycznym i pracą w branży hotelarskiej.  
Dzięki projektowi: 
1) zwiększy się atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy w branży turystycznej a tym samym 
możliwość znalezienia przez nich pracy (uczniowie będą posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w 
określonej branży oraz umiejętność autoprezentacji w aspekcie zawodowym) 
2) uczniowie udoskonalą swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego stosowanego w branży 
hotelarskiej (będą posiadać większy zasób slownictwa, poprawią umiejętność mówienia oraz nabiorą pewności 
siebie w posługiwaniu się językiem obcym) 
3) szkoła skonfrontuje treści nauczania dotyczęce projektu z najnowszymi trendami w hotelarstwie a tym 
samym będzie mogła dostosować treści nauczania do zmieniających się trendów oraz oczekiwań branży 
hotelarskiej.  
W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów SOiZ zdecydowało, że najlepszym roziązaniem jest zorganizowanie 
praktyk zawodowych w Londynie jako jednym z największych światowych centrów recepcji ruchu 
turystycznego. Praktyki odbędą się przez trzy tygodnie w maju 2013 roku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27308 

Tytuł projektu Logistycy w Europie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
ul. Promienna 51 
43-603 Jaworzno 
tel. 32 762 91 00,   
email: simona.smugowska@gmail.com 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 230717,96 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów z technikum nr 6 o czteroletnim cyklu kształcenia, reprezentujący 
specjalność  technik logistyk.  Będą to uczniowie klas drugich i trzecich, wszyscy uczą się w szkole języka 
angielskiego ogólnego oraz angielskiego dla logistyków. Ich staże zorganizowane zostaną w mikro i małych 
przedsiębiorstwach w Spoleto, Umbria. Staże przeprowadzimy w 4 grupach po 5 stażystów, z  każdą grupą 
wyjedzie opiekun. Długość stażu – 3 tygodnie, wyjazdy kolejnych grup będą następowały po sobie w okresie:  
luty  - czerwiec  2013. Przerwy między pobytem na stażu kolejnych grup uczestników będzie można 
wykorzystać na wprowadzenie ewentualnych zmian organizacyjnych lub zmian w programie stażu.   
 Program staży został przygotowany z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia z realizacji szkolnych 
praktyk zawodowych oraz we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zaangażowanymi w powstanie 
projektu. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę posiadania przez absolwentów szkoły takich doświadczeń 
i wiedzy, które umożliwią im udany start w dorosłe życie zawodowe. Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju 
regionu i został pozytywnie zaopiniowany przez   pracodawców. Celem stażu jest wsparcie stażystów w 
podwyższaniu umiejętności zawodowych, nauce obcego języka branżowego, a także poznaniu kultury, tradycji, 
metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Rezultatem stażu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych i 
zdobycie doświadczeń potrzebnych do pracy na poziomie dającym satysfakcję uczestnikom projektu i 
umożliwiającym im znalezienie pracy  odpowiadającej ich ambicjom i umiejętnościom. Konieczność 
porozumiewania się przez uczniów z pracownikami i klientami firm, w których odbędą staże, przyczyni się do 
doskonalenia znajomości języka włoskiego, szczególnie do opanowania słownictwa specjalistycznego 
przydatnego w wyuczonym zawodzie. Zdobycie w/w doświadczeń będzie oznaczało powodzenie projektu: : 
polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie atrakcyjnego zajęcia, a 
także będzie stanowić znaczące wsparcie w wypadku założenia przez stażystę – po ukończeniu szkoły – własnej 
firmy.  Udział w międzynarodowym programie poprawi niską samoocenę uczestników (wśród których będą 
uczniowie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym).  Wyrównane zostaną szanse edukacyjne i 
zawodowe w stosunku do rówieśników zamieszkujących inne regiony Polski. Nastąpi poprawa zdolności  
komunikacyjnych młodzieży, umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów, w tym z 
obcokrajowcami. Udział w projekcie znacząco zwiększy prestiż szkoły, jak również pozwoli jej zdobyć nowe 
doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego i organizacji praktyk zawodowych. Wartością dodaną 
projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez akceptowany i cieszący się uznaniem we 
wszystkich krajach UE dokument Europass Mobilność, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoskiego 
partnera i certyfikat ukończenia kursu językowego; a także  przełamanie bariery w posługiwaniu się 
zawodowym językiem obcym. Będzie to jednoczenie wyrazem sukcesu projektu, przygotowanego zgodnie z 
zaleceniami Europejskiej Karty Na Rzecz Jakości Mobilności i Europejskich Ram Odniesienia Na Rzecz 
Zapewnienia Jakości W Dziedzinie Kształcenia I Szkolenia Zawodowego stanowiąc przy okazji świetną promocję 
w/w dokumentów programowych UE. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27318 

Tytuł projektu Nowocześnie nauczani zawodowo 

Beneficjent 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy 
ul. Wielkie Przedmieście 41 
46-300 Olesno 
tel. 34 358 26 15,   
email: jrataj@vp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 162519,17 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie pod nazwą "Nowocześnie nauczani zawodowo" w ramach programu Leonardo da Vinci "UCZENIE 
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" uczestniczą: 1. Ze strony polskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych 
im J. Lompy działające od 2.09.2009r przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie. Jesteśmy organizacją pożytku 
publicznego. Członkowie to głównie pracownicy ZSZ w Oleśnie oraz rodzice uczniów.  Pracownicy to 
nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych. Nie mamy w statucie ograniczenia obszarowego dla terenu 
działania. Obecnie współpracujemy z Polskimi Bankami Żywności w zakresie wspierania potrzebujących 
uczniów naszej szkoły w produkty żywnościowe; przyznajemy stypendia dla najlepszych uczniów, wspieramy 
różne akcje organizowane w szkole np. przez Samorząd Uczniowski. Wielu członków Stowarzyszenia działało i 
działa w różnych programach unijnych realizowanych przez szkołę, np: w ramach działania Kapitał Ludzki dla 
Piorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (cztery edycje od 2007r) i w programie Sokrates 
Comenius (w latach 2008-2010r) 
Celami Stowarzyszenia są: 
- działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły 
- udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej. 
- tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów 
i wycieczek edukacyjnych i wypoczynkowych. 
2. Naszym partnerem ze strony niemieckiej będzie Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku 
Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. W jego skład wchodzi 10 nowoczesnych ośrodków 
kształcenia z wieloma warsztatami, laboratoriami wyposażonymi w najnowszy sprzęt wykorzystywany w 
zakładach pracy. Jednym z nich jest ośrodek we Frankfurcie nad Odrą, w którym chcemy zrealizować nasze 
praktyki. Najistotniejsze kompetencje ośrodka to gruntownie ukształtowane zdolności i umiejętności do 
kształcenia i szkolenia fachowców we wszystkich zawodach przemysłu budowlanego i technologii żywienia, 
oparte na bardzo dobrze wyposażonej bazie warsztatowej.  Zajęcia edukacyjne prowadzone są nowoczesnymi 
i  innowacyjnymi metodami przez nauczycieli zawodu o wysokich kwalifikacjach. 
Od 2002 roku ośrodek legitymuje się certyfikatem jakości DIN ISO 9001:2000. 
Od 2004 roku ośrodek we Frankfurcie nad Odrą uczestniczy w projektach mobilności w ramach programu 
Leonardo da Vinci. 
W projekcie wezmą udział uczniowie technikum budowlanego oraz technikum kucharskiego w grupach 10 
osobowych Technik kucharz w praktyczny sposób zapozna się z narodową kuchnią niemiecką. Technicy 
budownictwa poznają podczas zajęć na warsztatach zasady wykonywania nowoczesnych powłok malarskich. 
Podstawowym celem projektu jest wspieranie uczniów w rozwijaniu i zdobywaniu nowych umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych ułatwiających zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy. Zwiększenie 
atrakcyjności zdobywania umiejętności realizowane jest dzięki praktyce zawodowej odbywanej w bardzo 
dobrze wyposażonych warsztatach kształcenia zawodowego posiadających dostęp do najnowszych technologii 
pojawiających się na rynku pracy. 
Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobywają specjalistyczne kompetencje zawodowe i 
interkulturowe, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej, jak również będą 
bardziej konkurencyjni i elastyczni na unijnym rynku pracy. Udział w stażu pozwoli realizować program 
nauczania w warunkach zbliżonych do panujących w przyszłych zakładach pracy z uwagi na bardzo dobre i 
nowoczesne wyposażenie warsztatów.  
Terminy wyjazdu: dla technika budownictwa - 07.10 - 27.10.2012; dla technika kucharza - 11.11 - 01.12.2012 
Miejsce odbywania praktyk - Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 



 
Berlina i Brandenburgii - Ośrodek Szkoleniowy we Frankfurcie nad Odrą. Po zakończeniu praktyk uczniowie 
uzyskują odpowiednie certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe oraz Europass. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27420 

Tytuł projektu Staż zagraniczny kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
Kaczki Średnie 62 
62-700 Turek 
tel. 63 289 84 37,   
email: szkolakaczki@op.pl, sekretariat@zsrkaczki.edu.pl 

Liczba uczestników 54 

Dofinansowanie 572045,15 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W realizację projektu pt. „Staż zagraniczny kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy” 
zaangażowani są partnerzy: hiszpański – ESMOVIA, włoski TELLUS ITALY oraz francuski TELLUS FRANCE. Są to 
firmy świadczące usługi edukacyjne w zakresie realizacji projektów międzynarodowych z dużym 
doświadczeniem. Uczestnikami projektu są uczniowie technikum kształcący się w następujących zawodach: 
technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik budownictwa. We 
wszystkich wymienionych zawodach staż będzie trwał cztery tygodnie. Zdecydowana większość uczniów 
kształcących się w technikach zamieszkuje na wsi lub w małych miasteczkach. Na 735 uczniów technikum 571 
mieszka na wsi (78%), 52 w miasteczkach do 5 tys. mieszkańców, a tylko 112 w mieście powyżej 5 tys. 
mieszkańców. Z danych zawartych w Strategii Rozwoju Edukacji Na Obszarach Wiejskich na lata 2007-2013 
wynika, iż z komputerów korzysta jedynie 30% mieszkańców obszarów wiejskich a z Internetu 20%. Młodzież 
pochodząca z małych miejscowości jest na niższym poziomie umiejętności społecznych takich jak praca w 
grupie, autoprezentacja, bierność, z którą trudno sobie poradzić w małej miejscowości, a także w przekonaniu, 
że wieś i małe miasto są gorsze od dużego miasta, samodzielność itp. Uwzględniając potrzeby uczniów 
technikum w zakresie kształcenia  zawodowego jak również inne uwarunkowania uczestnicy stażu mają 
następujące cele: 
- podwyższenie umiejętności zawodowych zgodnie z wymogami współczesnego, dynamicznie zmieniającego 
się rynku pracy, 
- poszerzenie umiejętności nabytych w dotychczasowym kształceniu zawodowym,  
- poznanie warunków pracy i nowych technologii w krajach wysokorozwiniętych, 
- podwyższenie umiejętności społecznych i kluczowych, 
- rozwijanie umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach z wykorzystaniem 
języka obcego oraz w czasie wykonywania pracy, 
- zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej. 
W projekcie na zasadzie dobrowolności będą uczestniczyć uczniowie technikum. Dobrowolność zawsze 
oznacza odpowiedzialność, co jest ogromną szansą zwłaszcza dla uczniów, którzy czasem z trudem odnajdują 
się w tradycyjnej roli ucznia. Będą mieli okazję uczestniczyć w czymś niezwykłym, co umożliwi im poszerzenie 
kwalifikacji zawodowych, podniesie ich samoocenę oraz wzmocni ich aktywną postawę wobec świata. 
Powodzenie na rynku pracy zależy od dodatkowych kwalifikacji takich jak doświadczenie, znajomość języków 
obcych, umiejętności informatyczne jak również kwalifikacji nieściśle zawodowych, ale z zakresu kompetencji 
ogólnych a nawet cech osobowościowych. To wszystko mogą osiągnąć uczestnicząc w stażu zagranicznym. 
Planuje się realizację projektu w okresie od 13.02.2013 – 14.08.2013 roku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27426 

Tytuł projektu Europejskie praktyki zawodowe 

Beneficjent 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
ul. Sienkiewicza 36 
25-507 Kielce 
tel. 41 274 85 06,   
email: osiw.starachowice@ohp.pl, swietokrzyska@ohp.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 457083,66PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Europejskie praktyki zawodowe" będzie realizowany w niemieckiej placówce VITALIS  w terminie - 14-
27.10.2012. Uczestnikami projektu będzie młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach w 
zawodach: fryzjer klasa II -6 osób, posadzkarz klasa II- 10 osób. Druga grupa młodzieży w zawodach: kucharz 
klasa II-6 osób i posadzkarz kl II-10 osób ,  weźmie udział w praktykach zawodowych w Hiszpanii w terminie 07-
20.04.2013. Trzecia grupa młodzieży - uczniowie III klasy-  technolog robót wykończeniowych - 16 osób - 
odbędzie staże zawodowe we Włoszech w terminie 16-22.09.2013. Wszyscy uczestnicy projektu to uczniowie 
kształcący się w wymienionych zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Projekt jest zgodny z 
głównymi celami działalności naszej placówki, uczestnicy projektu to młodzież defaworyzowana, która przez 
trudną sytuację życiową ma mniejsze szanse na zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Główne 
cele projektu to podniesienie kwalifikacji zawodowych naszych uczestników, nabycie umiejętności poruszania 
się na europejskim rynku pracy, pogłębienie znajomości języka , w tym języka specjalistycznego, poznanie 
kultury, historii obyczajów Niemiec, Włoch i  Hiszpanii. 
Rezultaty: 
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 
- poszerzenie, ugruntowanie posiadanej wiedzy 
- poznanie wymogów pracodawcy z krajów europejskich 
- nabycie pewności siebie oraz umiejętności odnalezienia się w europejskiej rzeczywistości 
- nabycie umiejętności porozumiewania się w językach niemieckim i angielskim 
- poznanie historii, obyczajów i kultury Niemiec, Włoch i Hiszpanii 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27427 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne uczniów ZS1 najlepszą drogą na zwiększenie szans na 
europejskim rynku pracy. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II 
ul. Morska1 
84-120 Władysławowo 
tel. ,   
email: dombea@wp.pl, zs1dyr@wp.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 538893,23 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas technikum hotelarskiego i technikum kształcącego w zawodzie: 
technik organizacji usług gastronomicznych.  
 Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy tj. rozwój osobisty uczniów poprzez zdobywanie i  
wykorzystanie nowych umiejętności i kwalifikacji (zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w 
Europejskim Rynku Pracy), poprawa przejrzystości i uznawania kwalifikacji i kompetencji oraz rozszerzanie 
znajomości branżowych języków obcych. 
Poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji oraz nabrania pewności siebie absolwenci  szkoły będą chętniej 
zakładali własne firm hotelarskie i gastronomiczne. 
W ciągu 4-tygodniowego stażu uczestnicy będą nabywać umiejętności w zakresie: 
-analizy walorów regionu pod kątem zakładania własnych firm hotelarskich i gastronomicznych, 
-przeniesienie dobrych praktyk nabytych w kraju partnerskim na miejscowy grunt, 
-wprowadzanie innowacji w obsłudze klienta turystycznego w obiektach hotelarskich, 
-pomysłów na wydłużenie sezonu turystycznego, 
-serwowania i przygotowywania potraw kuchni orientalnej, 
-poszerzania kompetencji międzykulturowych, 
-rozwijania nauki branżowych języków obcych. 
 Poprzez przygotowanie kulturowe oraz codzienne kontakty zawodowe i osobiste podczas stażu poznają 
kulturę innego kraju (przełamanie funkcjonujących stereotypów). 
Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i językowych znacznie zwiększa szanse uczestników na Europejskim 
Rynku Pracy, a najbardziej przedsiębiorczym ułatwi rozpocząć własną działalność. 
Staże będą odbywać się w obiektach hotelarsko-gastronomicznych Turcji, w regionie Kapadocji w X 2012 i V/VI 
2013 i IX 2013 w następujących obiektach: 
-CCRHotel (www.ccr-hotels.com)- to 5-cio gwiazdkowy hotel świadczący cały kompleks usług turystyczno-
konferencyjnych na bardzo wysokim poziomie, świadczyć o tym mogą opinie turystów zamieszczone na 
stronie internetowej hotelu, 
-Hotel Peri Tower  (www.peritower.com)- 4-gwiadkowy hotel oferujący wypoczynek dla gości indywidualnych 
jak i rodzin, specjalizuje się w kuchni tureckiej i międzynarodowej. 
-Museum Hotel (www.museum-hotel.com)-to pierwszy luksusowy hotel w Kapadocji, oferujący luksusowe  
apartamenty, w restauracji alacarte można skosztować zapomnianych lokalnych potraw, specyfiką  hotelu są 
prywatne usługi odnowy biologicznej w pokoju, 
-Cappadocia Lodge (www.lykialodge.com)- 4-gwiadkowy hotel charakteryzuje się oprócz luksusowych pokoi, 
wieloma atrakcjami dla turystów na terenie hotelu; boiskami do siatkówki, piłki nożnej na piasku kwarcowym, 
trawiastego kortu tenisowego, wykorzystanie walorów krajobrazu oraz zapewnienie atrakcji turystom sprawia 
że hotel cieszy sie bardzo dobrą opinią wśród odwidzających go gości. 
Uczestnicy stażu przebywając w atrakcyjnych turystycznie, luksusowych obiektach hotelarsko-
gastronomicznych będą mieli okazję obserwować innowacyjność wprowadzanych praktyk aby przyciągnąć i 
zachęcić gości hotelowych do skorzystania z usług danego obiektu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27443 

Tytuł projektu 
Systemy ochrony przeciwpowodziowej w budownictwie na przykładzie 
Saksonii 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlanych 
al. 1000-lecia 51 
59-700 Bolesławiec 
tel. 75 732 83 78,   
email: stop.ka@wp.pl, zsb.boleslawiec@interia.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 342716,38 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Przedłożony projektu ma na celu przeszkolenie 40- to osobowej grupy uczniów Technikum Budowlanego 
Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu.  
Zakres szkolenia stażowego będzie obejmować zabezpieczenia budowlane i techniczne stosowane celem 
ochrony budynków przed powodzią, tj. budowę osłon, systemy podniesienia budynku, zabezpieczenia 
budowlane przed zalaniem instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacji, wodociągu, oczyszczalni ścieków. 
Uczestnicy nabędą rozeznanie  jak budować zbiorniki retencyjne,  bariery ochronne, osłony murowane i wały 
ziemne. 
Będą uczestniczyć w przeglądzie  zastosowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych wpływajacych na stan  
poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta. Poznają  specjalne mapy zagrożeń przeciwpowodziowych  w 
Urzędzie d/s ochrony środowiska miasta Lipska. 
Poznają w okolicach Lipska kilka dobrych przykładów  budowy wałów przeciwpowodziowych oraz systemów 
melioracyjnych zabezpieczających przed powodzią. 
Uczniowie Technikum Budowlanego poznają: niemiecki system organizacji pracy przy  konserwacji murów 
osłonowych, wałów ziemnych i osuszaniu budynków po zalaniu lub podtopieniu. 
  Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą  opiekunowie – nauczyciele języka i zawodu, a także 
kierownicy firm niemieckich oraz pracownicy partnera przyjmującego. 
Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka niemieckiego technicznego 
związanego z branżą budowlaną oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. 
Ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą: dyrektor szkoły, 
pracownicy partnera przyjmujacego, kierownicy firm niemieckich oraz dwaj opiekunowie grupy.   
Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem uczestnika firmy szkolącej oraz w formie 
obowiązującej Europass Mobility. 
 Wnioskodawca projektu nabędzie doświadczenie, które zostanie wykorzystane w szkolnym programie 
praktyk. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27452 

Tytuł projektu 
Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i 
koncepcji uczenia się w branży budowlanej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 15 
ul. Kopcińskiego 5/11 
90-242 Łódź 
tel. 42 678 19 20,   
email: blekitnadanuta@o2.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 372158,38 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w 
branży budowlanej" jest nakierowany na zdobycie umiejętności i doskonalenie jakości prac w zakresie 
budownictwa drewnianego tradycyjnego i nowoczesnego, montażu suchej zabudowy wnętrz oraz budowy 
szalunków ciesielskich i systemowych.  
Poznanie przez uczestniczących w projekcie uczniów nowych technik i technologii związanych z obróbką 
drewna, wykonywaniem połączeń ciesielskich oraz szalunków tradycyjnych i systemowych stwarza większe 
możliwości znalezienia przez nich zatrudnienia na rynku pracy zarówno w regionie jak i za granicą.  
Uczestnikami projektu będą wybrani w drodze konkursu uczniowie technikum budowlanego i zasadniczej 
szkoły zawodowej.  Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do grupy wyjeżdżającej na staż będą miały osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji osobistej np. sieroty, z rodzin niepełnych, zastępczych i inne zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Poprzez uczestnictwo w projekcie ukształtują oni umiejętności zawodowe na 
wyższym poziomie, co pozwoli im na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia w poszukujących 
wykwalifikowanych pracowników firmach, szczególnie zajmujących się rewitalizacją istniejących budynków.  
Pobyt za granicą pozwoli także na zwiększenie kompetencji językowych, zapoznanie się z kulturą, zwyczajami i 
stylem życia ich rówieśników. 
Staż zostanie zorganizowany w Centrum Kształcenia Budowlanego w Jenie, w okresie od stycznia 2013 do 
marca 2014 r dla 40 uczniów. Uczniowie otrzymają certyfikaty niemieckie, które potwierdzą zdobyte przez nich 
umiejętności.  
Rezultatami projektu będą: 
- motywacja uczniów do wydajniejszej nauki w celu zakwalifikowania się do grupy odbywającej staż, 
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia w zawodach budowlanych w ZSP NR 15, 
- lepsze przygotowanie zawodowe, praktyczne do pracy w kwalifikacjach poszukiwanych na rynku pracy w 
regionie, 
- przygotowanie w zakresie technicznego języka niemieckiego do pracy poza granicami kraju. 
Realizacja projektu przyczyni się do udoskonalenia systemu szkolenia praktycznego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27458 

Tytuł projektu 
Nowoczesny Pracownik w Unii Europejskiej - Umiejętność Obsługi Klienta w 
Języku Angielskim 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie 
ul. Gdyńska 5 
83-330 Żukowo 
tel. 58 681 85 12,   
email: m.rotter.zszio@o2.pl, kowgab@interia.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 526446,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów Technikum ZSZiO w Żukowie w zawodach technik ekonomista, technik 
informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Miesięczne praktyki zawodowe będą miały miejsce w 
nowoczesnych zakładach pracy w Plymouth (Wielka Brytania). Uczestnicy praktyki pogłębią umiejętności 
praktyczne związane z wykonywanym zawodem, mając możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z 
praktyczną. Jednocześnie będą uczyć się obsługi klienta zewnętrznego lub wewnętrznego w ramach 
wykonywanego zawodu. Pozwoli to szkolić ich umiejętności językowe pod kątem obsługi klienta bezpośrednio, 
telefonicznie i drogą mailową. Pracując w międzynarodowym środowisku będą obserwować różnice i 
podobieństwa kulturowe, etykę pracy, postawę pracownika wobec współpracowników, klientów i 
przełożonych. Dzięki praktyce uczniowie będą umieli pracować z klientem / partnerem zagranicznym po 
powrocie do kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27474 

Tytuł projektu Zagraniczna praktyka w zawodzie - gwarancją sukcesu 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie 
ul. Polska 18 
12-100 Szczytno 
email: agnieszka.andrzejczyk@neostrada.pl, zs2szczytno@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 384540,64PLN 

Krótkie streszczenie: 
Program projektu stanowi uzupełnienie realizacji autorskiego programu modułowego kształcenia w zawodzie 
technik hotelarstwa realizowanego w naszej szkole od roku 2010/2011 w module - praktyka zawodowa. Czas 
trwania projektu przewidziany jest na lata 2012-2013 (12 miesięcy). Uczestnikami projektu będzie 
trzydziestoosobowa grupa uczniów klasy drugiej i trzeciej Technikum kształcącego w zawodzie technik 
hotelarstwa oraz dwóch opiekunów - nauczycieli: hotelarstwa i języka angielskiego zawodowego (autorki 
wspomnianego programu modułowego i pakietów edukacyjnych). Uczniowie odbywać będą czterotygodniowe 
praktyki w renomowanych hotelach w Plymouth i okolicach (na przełomie lutego i marca 2013 r.), na 
stanowiskach roboczych w: recepcji, dziale gastronomii i służby pięter. W dniach wolnych od pracy będą 
uczestniczyć w zajęciach intergracyjnych i realizować drugą fazę programu kulturowego (wg załączonego  do 
wniosku programu szczegółowego). 
Cele projektu: 

 trening kompetencji zawodowych uczniów pod okiem profesjonalistów z branży hotelarskiej, 

 rozwijanie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, 

 poznanie procedur i stndardów na europejskim rynku pracy, 

 przygotowanie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

 doskonalenie kompetencji językowych (również w zakresie nauki języka angielskiego branżowego), 

 kształtowanie świdomości europejskiej, poznanie tradycji, kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii, 

 zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. 
Oczekiwane rezultaty: 

 podniesienie umiejętności zawodowych uczestników projektu, 

 potwierdzenie nabytych umiejętności branżowych certyfikatami Europass Mobility, 

 zwiększenie mobilności uczniów- absolwentów na rynku pracy, 

 nabycie umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim zarówno w życiu codziennym jak i 
w pracy zawodowej, 

 wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników projektu, 

 wyrobienie nawyku permanentnego doskonalenia zawodowego i aktualizowania posiadanej wiedzy, 

 dowartościowanie się w ocenie własnego przygotowania do wykonywania zawodu hotelarza, 

 zagraniczna praktyka zawodowa uczniów przełoży się na poprawę jakości świadczonych usług 
oferowanych przez zakłady hotelarskie regionu Warmii i Mazur. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27475 

Tytuł projektu 
Foreign training - the path to professional success / Zagraniczne szkolenie - 
droga do sukcesu zawodowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 
ul. Wiśniowa 56 
02-520 Warszawa 
tel. 22 646 44 99,   
email: sokolagnieszka@wp.pl, jgospodarczyk@um.warszawa.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 382468,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich Technikum Mechatronicznego nr 1, które wchodzi w skład 
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyki i 
technik mechatronik. Będą to dwie 16-osobowe grupy uczniów: 8 osób - technik informatyk i 8 osób - technik 
mechatronik. 
POTRZEBY SZKOLENIOWE 
Nieustannie zmieniający się rynek pracy w Polsce i Europie wymaga od absolwentów szkół technicznych 
znaczącej wiedzy na temat technologii informacyjnych i znajomości języków obcych. Nasza szkoła poddaje 
ocenie stosowane metody i programy nauczania, aby czynić je doskonalszymi i wybierać najlepsze rozwiązania. 
Szkoła stara się łączyć zadania rozwijające umiejętności techniczne z językowymi oraz umiejętności 
interpersonalne uczniów, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym Polski i Europy. 
Uczniowie powinni poznać nie tylko praktyczne rozwiązywanie problemów technicznych, ale również zasady 
komunikowania się i współpracowania z innymi w różnych środowiskach kulturowych. Praktyki uczniowskie 
będą okazją do rozwijania tych umiejętności. 
CELE i REZULTATY 
Uczniowie: 
- zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi nie tylko w Hiszpanii, ale i w Europie, 
- wykorzystają wiedzę teoretyczną w raktyce, którą uzyskali w szkole, 
- będą mieli możliwość posługiwania się językiem obcym w zakresie zawodowym, 
- zwiększą swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości, 
- uświadomią sobie potrzeby ciągłego rozwoju i uczenia się przez całe życie, 
- poszerzą swoją wiedzę na temat programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
- będą aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności regionalnej i europejskiej. 
Szkoła: 
- poszerzy zakres współpracy z instytucjami i firmami europejskimi, 
- zwiększy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy dla edukacji z Unii Europejskiej, 
- będzie kontynuowała współpracę z FRSE,  
- zwiększy swoją pozycję w rankingach lokalnych i regionalnych, 
- zastosuje w praktyce realizację wymiaru europejskiego, 
- stworzy możliwość rozwoju dla nauczycieli w wymiarze europejskim poprzez poznanie różnych systemów 
edukacyjnych, metod pracy oraz przez wymiane doświadczeń, 
- pozna zasady i metody stosowane w zakresie szkolenia zawodowego w krajach europejskich. 
TERMINY i MIEJSCA ODBYCIA PRAKTYK 
Uczniowie odbędą praktyki m. in. w firmach, z którymi współpracuje I.E.S. Feria del Atlantico: Qwerty Sistemas 
S.A.L., Hospital Dr Negrin, Gerencia de Atencion Primaria, Nincocebrian, Tirma S.A. czy Banana Computer w 
dwóch terminach: 
- pierwsza tura od 12.11.2012r. do 30.11.2012r. - 16 uczniów  
- druga tura od 04.03.2013r. do 22.03.2013r. - 16 uczniów. 
W trakcie stażu uczniowie bedą wykonywać konkretne zadania zawodowe związane ze swoją specjalizacją. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27484 

Tytuł projektu Technicy na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
ul. Kilińskiego 25 
41-200 Sosnowiec 
email: wilk@kilinski.edu.pl, zsme@sosnowiec.edu.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 300217,61 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W Projekcie będzie uczestniczyć 32 uczniów (dwie szesnastoosobowe grupy)klas I-III technikum 
mechanicznego oraz technikum mechatronicznego, którzy są zainteresowani zdobyciem nowych kompetencji 
oraz są otwarci na międzynarodową współpracę. Planują także po ukończeniu szkoły założyć własną firmę-
oferującą usługi w zakresie wdrażania nowych projektów związanych z obrabiarkami sterowanymi 
numerycznie.  Nowoczesne technologie związane z Inżynierią i techniką zmieniają się w bardzo szybkim 
tempie. Konstrukcja i możliwości obrabiarek CNC są coraz bardziej zaawansowane. Programy sterowania dla 
różnego rodzaju obrabiarek oraz zastosowana elektrotechnika w maszynach sterowanych numerycznie 
rozwijają się równie dynamicznie, oferując technikom i inżynierom znakomite narzędzia pracy, począwszy od 
wstępnych obliczeń i założeń projektowych, a kończąc na prawie rzeczywistych symulacjach żądanych przez 
projektanta procesów. Niezbędne więc, staje się ciągłe dokształcanie i wymiana doświadczeń, aby sprostać 
wyzwaniom wynikającym z postępu. Biorąc pod uwagę, jak istotne dla technika jest doświadczenie zawodowe, 
uczestnictwo w projekcie stanie się bardzo ważnym kapitałem na przyszłość. Pomoc w projekcie ze strony 
jednego z pracodawców pozwoli na lepszy start w zawodowe życie. 
Ważnym celem projektu, wykorzystującym doświadczenie jednego z naszych zagranicznicznych partnerów, 
jest poznanie w praktyce zagadnień związanych z programowaniem oraz obsługą obrabiarek sterowanych 
numerycznie. Nasi uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez udział w 
zajęciach edukacyjnych, odbywających się w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych. 
Drugim celem będzie poznanie procedur zakładania firm w Hiszpanii i porównanie systemów funkcjonowania 
naszych rynków pracy. Pozwoli to uzupełnić, porównać i podzielić się wiedzą o europejskim rynku pracy. 
Bazując na poradniku dla absolwentów, opracowanym przez swoich kolegów podczas wcześniejszych staży w 
Rumunii, Niemczech, Włoszech oraz Francji uczestnicy projektu będą go dalej rozwijać.  
Grupa przebywająca na stażu we Włoszech skupi się na zagadnieniach związanych z elektrotechniką 
wykorzystywaną w rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn CNC. Zajęcia, które będą wykorzystywały 
specjalistyczne oprogramowanie oraz praktyczne doświadczenie nauczycieli, pozwolą im poszerzyc oraz 
wykorzystać zdobytą na stażu wiedzę w zakresie elektrotechniki. 
Drugim celem będzie analiza procedur zakładania firm we Włoszech i porównanie ich z systemem, jaki 
funkcjonował w 2010 roku. Pozwoli to na ewentualne uzupełnienia poradnika dla absolwentów.  
 Oczekiwanymi rezultatami stażu będą: zdobycie dodatkowych umiejętności-potwierdzonych dokumentem 
Europass Mobility oraz certyfikatem, wydanym przez naszych partnerów, zmniejszenie bezrobocia przez 
absolwentów, doskonalenie języków obcych, z uwzględnieniem specyficznego słownictwa technicznego, a 
także zdobycie wiedzy informatycznej. Podczas stażu uczniowie poznają systemy i procedury zwiazane z 
hiszpańskim i włoskim rynkiem pracy, które przyczynią się do zwiększenia mobilności zawodowej 
absolwentów. Spodziewanym rezultatem projektu będzie stworzenie na szkolnej platformie e-learningowej 
kolejnego ogólnodostępnego kursu: "Frezarka CNC-jak to działa?". Przewidywany staż dla 16-osobowej grupy 
we włoskim Viareggio odbędzie się w maju/czerwcu 2013 roku. Natomiast zakładany staż 16 osobowej grupy 
w Vigo to październik 2013 rok. Dla obu grup staż będzie trwał dwa tygodnie. W przypadku Włoch i Hiszpanii 
uczniowie odbędą zajęcia w warsztatach szkolnych, pracując w międzynarodowej grupie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27485 

Tytuł projektu 
Praktyczna nauka zawodu w Europie, czyli handel i gastronomia w brytyjskim 
wydaniu 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 2 
ul. Obywatelska 30 
44-280 Rydułtowy 
tel. 32 457 90 90 w. 35,   
email: kierownikpraktyk@zsp2rydultowy.pl, sekretariat@zsp2rydultowy.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 231569,14 PLN 

Krótkie streszczenie: 
UCZESTNIKAMI PROJEKTU "PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W EUROPIE, CZYLI HANDEL I GASTRONOMIA W 
BRYTYJSKIM WYDANIU" BĘDĄ UCZNIOWIE I UCZENNICE KLAS III TECHNIKUM W ZAWODACH: TECHNIK 
HANDLOWIEC, TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH W RYDUŁTOWACH. UCZNIOWIE NABYLI AKTUALNIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
TEORETYCZNE ORAZ PRAKTYCZNE OBJĘTE PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ NA OBECNYM POZIOMIE KSZTAŁCENIA 
Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH: TECHNIK HANDLOWIEC- EKONOMIKA HANDLU, 
MARKETING,PODSTAWY EKONOMII, RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ I TOWAROZNAWSTWA. W KLASIE II 
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA 4 TYGODNIOWA PRAKTYKA ZAWODOWA W HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWYM 
- MARKETY KAUFLAND. W ZAWODACH GASTRONOMICZNYCH UCZNIOWIE NABYLI WIADOMOŚCI Z 
NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW: TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA, OBSŁUGA KONSUMENTA, 
WYPOSAZENIE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH,DIETETYKA,PODSTAWY ZYWIENIA I HIGIENY. W KLASIE II 
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA 4 TYGODNIOWA PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH 
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. 
W KLASIE III W POWYŻSZYCH ZAWODACH ZREALIZOWANA ZOSTANIE 4 TYGODNIOWA PRAKTYKA ZAWODOWA 
W HANDLU I GASTRONOMII Z PODZIAŁEM NA PRAKTYKĘ/STAŻ ZA GRANICĄ (2 TYGODNIE) ORAZ W KRAJU (2 
TYGODNIE).UCZNIOWIE ROZPOCZNĄ PRAKTYCZNA NAUKĘ ZAWODU W PODMIOTACH BRANŻY HANDLOWEJ I 
GASTRONOMICZNEJ NA TERENIE LONDYNU A ZAKOŃCZĄ U RODZIMYCH PRACODAWCÓW WDRAŻAJĄC 
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI  NA TUTEJSZYM GRUNCIE ZAWODOWYM.  
PROJEKT WYCHODZI NA PRZECIW POTRZEBOM ZWIĘKSZENIA  AKTYWNOŚCI I MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ, 
ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI EUROPEJSKICH STANDARDÓW JAKOŚCI W HANDLU I GASTRONOMII A CO ZA 
TYM IDZIE KONKURENCYJNOŚCI UCZESTNIKÓW ORAZ RODZIMYCH PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH NASZYCH 
STAZYSTÓW.PROJEKT ODPOWIADA TAKŻE NA POTRZEBĘ CIAGŁEJ WYMIANY DOSWIADCZEŃ I WIADOMOŚCI 
PRACOWNIKÓW/STAŻYSTÓW DLATEGO NABYTE PODCZAS STAŻU NA RYNKU BRYTYJSKIM UMIEJĘTNOŚCI, 
WIEDZA I DOSWIADCZENIE ZAWODOWE MAJĄ TYM WIEKSZE ZNACZENIE.  
CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAWIERAJĄ SIĘ ZARÓWNO W KSZTAŁTOWANIU POSTAW TOLERANCJI I OTWARTOŚCI 
WOBEC RÓZNIC KULTUROWYCH A CO ZATYM IDZIE ZWALCZANIU UPRZEDZEŃ, STEREOTYPÓW,KSENOFOBII I 
RASIZMU JAK RÓWNIEŻ W POZNANIU ZASAD PRACY W ZESPOLE I SYSTEMÓW PRACY ZAWODOWEJ W 
ODMIENNYCH WARUNKACH KULTUROWYCH I JĘZYKOWYCH CZEGO REZULTATEM BĘDZIE PODNIESIENIE 
POZIOMU WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZESTNIKÓW, UMIEJĘTNOŚĆ SWOBODNEGO 
PORUSZANIA SIE PO EUROPEJSKIM RYNKU PRACY. PODJĘTE KROKI ZNACZĄCO WPŁYNĄ NA ROZWÓJ 
INTELEKTUALNY I ZAWODOWY MŁODZIEŻY ORAZ WYZWOLĄ JEJ MOBILNOŚĆ.NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST 
REALIZACJA POTRZEB NASZYCH UCZNIÓW.  
STAŻ ODBĘDZIE SIĘ W KWIETNIU 2013 ROKU W PLACÓWKACH HANDLOWYCH I RESTAURACJACH NA TERENIE 
LONDYNU GDZIE BĘDZIE TRWAŁA 2 TYGODNIE. STAŻYSCI ZOSTANĄ PRZYDZIELENI DO ODBYCIA PRAKTYKI U 
PRACODAWCÓW WSPÓŁPACUJACYCH Z PARTNEREM POSREDNICZACYM PO PRZEJŚCIU ETAPU KWALIFIKACJI I 
KOMPETENCJI ORAZ DOKŁADNYM ZIDENTYFIKOWANIU POTRZED STRON. WYSOKĄ JAKOŚĆ STAŻU 
GWARANTUJE DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE FIRMY POŚREDNICZĄCEJ ADC COLLEGE, ODPOWIEDNIE 
BRANZOWE PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE ORAZ KULTUROWE UCZESTNIKÓW. UCZNIOWIE REALIZOWAĆ BĘDĄ 
PROGRAM STAŻU ZATWIERDZONY PRZEZ PARTNERA ORAZ POLSKIE PODMIOTY U KTÓRYCH BĘDĄ 
KONTYNUOWALI PRAKTYKĘ PO POWROCIE DO KRAJU WDRAŻAJĄC NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27486 

Tytuł projektu Piazzoli w Piemonte 

Beneficjent 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
al. Słowackiego 44 
30-018 Kraków 
tel. 18 441 31 52,   
email: baca97@poczta.onet.pl, malopolska@ohp.pl 

Liczba uczestników 25 

Dofinansowanie 243911,25 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt - staże zawodowe w gopodarstwie agroturystycznym we Włoszech. Przewiduje się wyjazdy 25 
uczestników OHP z województwa małopolskiego do rodzinnej firmy agroturystycznej w Cascina Maddalena w 
prowincji Piemonte. Jednym z nadrzędnych celów jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów 
organizacji rodzinnych gospodarstw agroturystycznych. Efektem stażu ma być przygotowanie uczestnika do 
organizowania turystyki pobytowej i biznesowej w ośodku Agro, co da możliwości połączenia wiedzy 
teoretycznej z praktyką tworzenaia dobrych produktów turystycznych na podstawie poznanych standardów 
Włoskich. W dalszej perspektywie realizacja projektu powinna przyczynić się do przenoszenia unijnych metod 
obsługi klienta do małopolskich gopodarstw turystycznych oraz do zdobycia umiejętności potrzebnych do 
podjęcia własnej dzialalności gospodarczych w tej branży. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27487 

Tytuł projektu Rzeźba jako element zdobniczy ogrodów 

Beneficjent 

Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta 
al. Grzecznarowskiego 13 
26-600 Radom 
email: bochniaedi@op.pl, plastyk@plastyk.radom.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 149759,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 18 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych oraz z zaprzyjaźniongo Zespołu Szkół 
Budowlanych pochodzących z  terenów powiatu radomskiego dotkniętych wysokim bezrobociem. Według 
statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu stopa bezrobocia dla wyżej wymienionego regionu w 
ostatnim kwartale roku 2011 wynosiła 27%, dlatego też projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku 
europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, 
niezbędnych  umiejętności.   
Miejscem realizacji projektu będzie Centrum Kształcenia Budowlanego Magdburgu. Działania rozpoczną się we 
wrześniu 2012 roku, a zakończą w sierpniu 2013. Wymiana odbędzie się na przełomie października i listopada 
2012. 
Cele projektu: 
- rozwijanie umiejętności kształcenia zawodowego; 
- wspieranie uczestników kształcenia w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu 
osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy;  
- nauka języka obcego zawodowego;  
- przygotowanie do podejmowania działań związanych z podnoszeniem świadomości kulturowej; 
- komputerowa wizualizacja projektów rzeźby ogrodowej; 
- poznanie metod planowania i tworzenia rzeźb ogrodowych jako elementów architektury krajobrazu; 
- poznanie poznanie innowacyjnych technologii wykorzystywanych w nowoczesnych aranżacjach; 
- nauka rozpoznawania i dobierania odpowiednich materiałów i narzędzi do planowanych projektów; 
- nauka obróbki drewna przy użyciu: nowoczesnych pił łańcuchowych, szlifierek kątowych, pił ręcznych, dłut o 
odpowiednich profilach i wielkości; 
- umiejętność opracowania detalu i faktury rzeźby; 
- nauka układania warstw polochromii oraz warstw zabezpieczających; 
Realizacja wszystkich wymienionych powyżej celów zawartych w projekcie daje uczestnikom większą szansę na 
znalezienie w przyszłości pracy lub stworzenia własnego miejsca pracy.  Działania przewidziane w projekcie są 
znaczące dla dalszego szkolenia zawodowego uczestników a czas pobytu za granicą jest adekwatny do 
zdobycia zakładanych celów. Umiejętności nabyte podczas pobytu za granicą mają znaczenie nie tylko dla 
samych uczestników ale także dla rynku lokalnego, regionalnego i narodowego.  
Wartością dodaną projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może w 
przyszłości zwiększyć szansę na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27488 

Tytuł projektu Kompetentny pracownik działu IT 

Beneficjent 

Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu 
ul. Tyrankiewiczów 2 
59-700 Bolesławiec 
tel. 75 649 45 60,   
email: akozarska@wp.pl, lesniewski.a@interia.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 331321,82 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie „Kompetentny pracownik działu IT” udział weźmie łącznie 30 uczniów podzielonych na 2 grupy 
(jedna grupa 20-osobowa plus 2 opiekunów składająca się z uczniów kształcących się w zawodzie technik 
informatyk i jedna 10-osobowa składająca się uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik plus 1 
opiekun) Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Dokonując wcześniejszej analizy rynku pracy oraz 
rozpoznania aktualnie używanych w firmach i instytucjach technologii, od roku szkolnego 2011/2012, w 
dziedzinie IT uruchomiliśmy nowy kierunek kształcenia: technik cyfrowych procesów graficznych. Mimo iż 
Szkoła dysponuje dobrze wyposażonym i systematycznie unowocześnianym zapleczem dydaktycznym, to 
jednak napotyka na znaczne problemy zapewnienia uczniom wysokiej jakości praktyk zawodowych dających 
uczniom sposobność zdobycia doświadczenia w pracy z aktualnymi i innowacyjnymi technologiami w 
dziedzinie IT. ZSE właśnie poprzez uczestnictwo w Programie Leonardo da Vinci pragnie stworzyć swoim 
uczniom taką możliwość. 
Na podstawie przeprowadzonych w szkole ankiet, wyników egzaminu zawodowego, informacji od szkolnego 
doradcy zawodowego oraz rozmów z pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyki wiemy, że 
uczniowie oczekują możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności bazujących na najnowszych technologiach i 
uwzględniających najnowszy sprzęt branżowy. Uczniowie wskazywali również potrzebę mobilności wyrażającą 
się chęcią podejmowania zatrudnienia w innych krajach.  
Realizacja projektu przyczyni się do promowania innowacyjnych metod i form kształcenia zawodowego, 
promocji idei kształcenia ustawicznego, mobilności zawodowej, rozszerzenia treści nauczania o szerokie 
spektrum aspektów praktycznych wynikających z realizacji merytorycznego planu stażu przez uczniów, 
przybliżenia uczniom europejskiego systemu kształcenia, zasad organizacji pracy obowiązujących w firmach z 
branży IT. Przede wszystkim jednak projekt wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
zawodowych uczestników poprzez odbycie stażu/praktyk i realizację zadań wynikających z programu szkolenia 
uczestników – poznanie zasad organizacji i regulacji pracy działów IT firm/przedsiębiorstw, zasad 
bezpieczeństwa i zakresu odpowiedzialności osób administrujących systemami informatycznymi, poznanie 
zagrożeń systemu informatycznego i procedur reakcji na nie, metody planowania bezpiecznego wykorzystania 
w pracy urządzeń techniki komputerowej oraz sposoby efektywnego ich serwisowania. Bardzo istotnym 
elementem jest poznawanie sprzętowej warstwy funkcjonowania systemu informatycznego przez uczniów, 
gdyż poprzez realizację tego elementu programu nie tylko podnoszą oni swoją wiedzę i umiejętności, ale treści 
te są bardzo szeroko odwzorowywane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu 
realizacja projektu odpowiada także potrzebie doskonalenia kompetencji uwzględnionych w standardach 
wymagań egzaminacyjnych. 
Na mocy poczynionych ustaleń realizacja merytorycznego programu projektu realizowana będzie w 
następujących firmach/przedsiębiorstwach: HD Informática, Beep Informática, Dynos, Copi Servic, E.S.I.J.A, 
Gestoría Multimedia, Informática LOG-ON, Iniciativas Aplicadas S.L.  
Partnerzy projektu (ZSE Bolesławiec oraz EuroMind) ustalili następujące terminy pobytu grup uczniów w 
Hiszpanii: 
1 grupa: od 31.03.2013 – 28.04.2013; 2 grupa: od 01.05.2013 – 28.05.2013; 
Wszyscy uczniowie zakwaterowani będą w miejscowości Jaén u dokładnie wyselekcjonowanych i regularnie 
monitorowanych hiszpańskich rodzin goszczących. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27489 

Tytuł projektu 
Wykształcony kulturowo gastronom, hotelarz i pracownik obsługi 
turystycznej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie 
Żychlin, ul. Parkowa 2 
62-571 Stare Miasto 
tel. 63 244 25 53,   
email: jolantaknapkiewicz@wp.pl, zseu@konin.lm.pl 

Liczba uczestników 28 

Dofinansowanie 288638,35 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pt. "Wykształcony kulturowo gastronom, hotelarz i pracownik obsługi turystycznej" skierowany jest do 
28 uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego, technikum hotelarstwa i technikum obsługi 
turystycznej. Młodzież będzie miała możliwość odbycia praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach 
gastronomicznych, pensjonatach i hotelach. Staże odbędą się w dwóch grupach (14-osobowych), w terminach 
- wrzesień 2012 i lipiec 2013 roku. Uczniowie nauczą się samodyscypliny, pogłębią swoją wiedzę jaki i swobodę 
komunikacji w języku niemieckim, skonfrontują się z całkowicie nowym środowiskiem, staną się bardziej 
świadomi zawodu, który w przyszłości będą wykonywać. Uczniowie będą mieli możliwość pogłębić swoją 
wiedzę o życiu i twórczości dwóch wybitnych kompozytorów, mających związek z regionem, w którym 
młodzież się uczy (szkoła) i odbędzie praktykę zawodową (Niemcy, Turyngia). Uczeń szkoły średniej powinien 
być wszechstronnie wykształcony, posiadać kompetencje zawodowe, jak i wiedzę na temat sztuki i kultury, 
która go otacza, z którą się nieustannie konfrontuje w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Oczekujemy, że 
młodzież z entuzjazmem podejmie praktykę w nowych miejscach, nauczy się pracować w innym środowisku, a 
to pozwoli przełamać bariery zarówno komunikacyjne, jak i te związane z organizacją pracy oraz uwrażliwi na 
muzykę klasyczną, której znajomość czyni człowieka bogatszym wewnętrznie. Takimi nowymi doświadczeniami 
i umiejętnościami uczniowie będą mogli podzielić się ze swoimi koleżankami i kolegami w szkole podczas zajęć, 
a także zaowocuje to w przyszłości podczas wykonywania pracy zawodowej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27491 

Tytuł projektu Agroturystyka pomysłem na rozwój wsi 

Beneficjent 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego 
Sędziejowice Kolonia 10 
98-160 Sędziejowice 
tel. 43 677 10 04,   
email: benski@poczta.onet.pl, kaluda@op.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 179358,08 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje odbycie  4 tygodniowych praktyk w lipcu i sierpniu 2013 roku dla dwóch  6-osobowych 
grup uczniów Technikum Rolniczego i Technikum Agrobiznesu w wieku 16-19 lat.  Uczniowie ci to pracująca w 
rodzinnych gospodarstwach rolnych młodzież, zwykle przejmująca te gospodarstwa po rodzicach. Potencjalni 
beneficjenci są grupą wymagającą, która nie zadawala się namiastką tematyczną podczas realizacji podstawy 
programowej MEN. To w dużej mierze zapytania młodzieży oraz ich ponaglenia zainicjowały decyzje o 
przystąpieniu do projektu Leonardo Da Vinci. Miejscem stażu będą agrogospodarstwa hrabstwa Devon (Wielka 
Brytania). Wstępne ustalenia wskazują na Antony House Torpoint Cornwall. Agroturystyka tym różni się od 
innych form turystyki, zwłaszcza wiejskiej, że oparta jest na funkcjonującym gospodarstwie rolnym i atrakcjach 
związanych z rolnictwem. Istnieją trudności w zorganizowaniu praktyk o takiej tematyce na wysokim poziomie 
przy zastosowaniu nieznanych w Polsce rozwiązań. Działające w naszym regionie gospodarstwa 
agroturystyczne raczej wychodzą naprzeciw lokalnemu zapotrzebowaniu i osoby prowadzące je robią to 
zwykle intuicyjnie, bez odpowiedniej merytorycznej wiedzy z zakresu np. marketingu i PR. Działalność ta jest 
zwykle ‘’efektem ubocznym” podstawowej produkcji, np. zwierzęcej lub roślinnej. Brakuje zatem gospodarstw 
agroturystycznych prowadzonych przez doświadczonych przedsiębiorców (farmerów) dysponujących 
odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i wiedzą, nie tylko rolniczą. Projekt odpowiada zaopatrzeniu 
na gospodarstwa agroturystyczne tworzone w naszym regionie parku krajobrazowego doliny rzeki Grabii, 
które w ostatnich latach zaczęły się rozwijać. Rozwój turystyki w naszym regionie (np. spływy kajakowe, 
przejażdżki konne, wędkowanie, itp) tworzy doskonałe warunki dla potencjalnych gospodarstw 
agroturystycznych na wysokim poziomie. Zwłaszcza, że działające gospodarstwa rolne są niewielkie i ich 
rentowność jest skromna. Nasza szkoła pragnie czynnie włączyć się w planowany przez lokalne samorządy 
rozwój wiejskiej turystyki. Taki staż dostarczy młodym rolnikom niezbędnych narzędzi do rozpoczęcia takiej 
właśnie działalności uzupełniającej. 
Główne cele projektu:  
- poznanie zasad organizowania, zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych w zakresie ich 
funkcji: wytwórstwo produktów, które może nabyć turysta, wyżywienie oparte na produktach gospodarstwa i 
przetwórstwo 
- poznanie zasad systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej 
- poznanie zasad opracowania oferty agroturystyczne 
- planowanie różnych form działalności turystycznej na obszarach wiejskich 
- zapoznanie się z podstawowymi technologiami uprawy roślin i ich pielęgnacji  
- poznanie zasad obsługi turystów z uwzględnieniem ich oczekiwań i np. niepełnosprawności. 
- poznanie zasad planowania i zakładania ogródków wypoczynkowych i warzywnych, oczek wodnych, i in. 
- nabycie umiejętności doboru gatunków zwierząt, ich żywienia i pielęgnacji służących jako atrakcje 
turystyczne (np. mini zoo) 
- umiejętny dobór atrakcji turystycznych 
- doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych 
- sporządzanie biznesplanu agrogospodarstwa 
Oczekiwane rezultaty uzyskane w dłuższym okresie: 
- Wykorzystanie wolnych zasobów 
- Dodatkowy dochód, nowe miejsca pracy 
- Poprawa infrastruktury wiejskiej 
- Aktywizacja społeczności wiejskiej, integracja środowiska wiejskiego 



 
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, estetyzacja wsi 
- Akceptacja innych wzorców kulturowych 
- Rozwój osobowy mieszkańców wsi 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27492 

Tytuł projektu 
Nowoczesne technologie dla ekologii - uczniowie ZSZ budują i projektują 
pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku 
ul. Gwardii Ludowej 7 
09-400 Płock 
tel. 24 366 99 91,   
email: siekasienka@onet.pl, anna.piekarska@elektryk.plock.com 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 401114,56 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W ramach zagranicznego stażu uczniowie ZSZ z klas o różnych profilach będą zajmowali się budową pojazdu 
hybrydowego od podstaw. Mechanicy - podwozie, zawieszenie i korpus, elektrycy - napęd, źródła energii, 
oswietlenie, elektronicy - układy sterowania, informatycy - układ zarządzania energią, układy kontroli trakcji. 
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie obecnych klas drugich i trzecich Technikum o następujących 
profilach zawodowych: technik elektryk 311[08], technik elektronik 311[07], technik informatyk 312[01], 
technik mechanik 312[20] oraz uczniowie obecnych klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach: 
elektomechanik pojazdów samochodowych 724[02] oraz mechanik pojazdów samochodowych 723[04]. Z 
około 220 uczniów wytypujemy 48 uczniów do udziału w projekcie. Uczestnicy projektu - 48 uczniów pojedzie 
na staż pod opieką 4 nauczycieli/wychowawców. 
Celem projektu jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych 
warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Dzięki udziałowi w 
projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, 
kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, 
przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, 
przełamywania stereotypów i barier. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych i 
językowych zdobytych w procesie kształcenia w szkole i zwiększy szanse na znalezienie miejsca pracy. Istotnym 
komponentem projektu będzie bezpośrednie poznanie najnowszych technologii w powiązaniu ze 
współczesnymi zagadnieniami ekologicznymi. Uczniowie będą uczestniczyli w procesie projektowania i 
montażu zasilania solarycznego. W ramach wycieczek fakultatywnych zwiedzą nowoczesne fabryki 
produkujące samochody. Zajęcia stażowe odbywać się będą również w stacjach serwisowo - diagnostycznych 
samochodów. 
Taki staż da im doświadczenie w pracy w niemieckim przemyśle samochodowym i na stacjach serwisowych. 
Poznają nowoczesne technologie, które są proekologiczne. Poznają proces tworzenia nowych urządzeń, będą 
mogli wykazać się pomysłowością i będą mieli wpływ na innowacyjne zmiany montażowo - konstrukcyjne. 
Przewidujemy, że uczniowie w czasie stażu nabędą nowe umiejętności, które zostaną potwierdzone 
dokumentem Europass potwierdzonym przez organizację wysyłającą i przyjmującą. Każdy z uczestników 
otrzyma potwierdzenie odbycia stażu, wraz z opinią o uczestniku. Staże odbędą się w dwóch terminach 
dwutygodniowych - wstępnie zaplanowano wrzesień 2012 roku i kwiecień 2013 roku w ośrodku organizacji 
przyjmującej Vitalis w Schkeuditz koło Lipska.  
Firma Vitalis - jako partner przyjmujący, została przez nas wybrana, ponieważ dysponuje ogromnym 
doświadczeniem w tego typu przedsięwzięciach i dołoży wszelkich starań, aby praktyki odbyły się zgodnie z 
kierunkami kształcenia w naszej szkole. Firma ta posiada możliwość wyszukiwania właściwych przedsiębiorstw 
dla odbywających praktyki zawodowe, co gwarantuje właściwą realizację programu praktyki wynikającego z 
programu nauczania w zawodzie technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik i technik informatyk 
oraz mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Zaproponowana tematyka stażu łączy doskonale 
potrzeby wszystkich naszych kierunków. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27496 

Tytuł projektu Kwalifikacje w Unii Europejskiej 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie 
Niećkowo 63 
19-230 Niećkowo 
tel. 86 272 51 74,   
email: dariusz.koniecko@zsnieckowo.com.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 140179,71 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będzie 12 uczniów z Zespołu Szkół w Niećkowie kształcących się m.in. w zawodzie 
Technik Hodowca Koni o specjalności turystyka jeździecka. 
Realizacja projektu umożliwi: 
1. podniesienie kwalifikacji zawodowych dla 12 uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie w zakresie turystyki 
konnej, wraz z możliwością zdania francuskiego egzaminu zawodowego na koniec stażu 
2. możliwość dostosowania programu kształcenia realizowanego przez ZS Niećkowo by osiągnąć poziom 
kwalifikacji zawodowych akceptowanych w kilku krajach europejskich w celu: 
-rozwijania ekonomii turystycznej, a przede wszystkim turystyki aktywnej w Powiecie Grajewskim i 
województwie podlaskim; 
-umożliwienia młodzieży osiągnięcia poziomu kwalifikacji zawodowych wymaganych w krajach Unii 
Europejskiej, aby w ten sposób umożliwić realizację podobnych staży zawodowych w ZS Niećkowo dla 
młodzieży z krajów europejskich  
- walki z bezrobociem wśród młodzieży i kobiet oraz walki z wykluczeniem młodych ludzi. 
Cele wnioskodawcy: 
- wpisanie kształcenia zawodowego w europejski cykl kształcenia; 
- wykorzystanie metod nauczania do prowadzenia i oceniania cyklu kształcenia zawodowego w specjalności 
"hodowca koni" 
- ukazanie bogactwa regionalnego 
- uczestnictwo w tworzeniu nowej kadry zawodowej 
- promowanie polskiej kultury 
Cele partnera: 
- sprzyjanie mobilności i zatrudnieniu 
- podniesienie wartości obszarów partnerów poprzez zaangażowanie w to młodzież 
- promowanie kultury francuskiej 
Cele zakładane dla uczestników: 
- poznanie wymagań zawodowych we Francji 
praca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, której celem będzie nabycie odpowiednich kompetencji oraz 
rozwój turystyki konnej w województwie podlaskim, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego 
- poznanie kultury francuskiej 
Realizacja projektu jest niezbedna do : 
- zdobywania nowych i niezbędnych kompetencji zawodowych; 
- walki przeciwko bezrobociu i nierówności poprzez sprzyjanie mobilności oraz dostępności do obywatelstwa 
europejskiego  
- nawiązanie skutecznej i trwałej współpracy pomiędzy partnerami europejskimi 
Projekt będzie realizowany w wrześniu 2012 roku we Francji, w Domanie de la Loge - AEP Les Campanettes 
posiadającej uprawnienia edukacyjne nadane przez Ministerstwo Francuskie 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27497 

Tytuł projektu W drodze po sukces zawodowy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 
ul. Mickiewicza 27 
11-500 Giżycko 
email: ikam1@poczta.onet.pl, sekretariat@gizycko.edu.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 420209,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy młodzież z Polski z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 
w wieku 17-18 lat ucząca się na kierunkach technik informatyk, elektronik, ekonomista i mechatronik z 
województwa warmińsko- mazurskiego. Jest  to obszar Polski półn.-wsch. objętej najwyższym w Polsce 
bezrobociem, są to tereny rolnicze o słabo rozwiniętym przemyśle. Stażyści to 40 uczniów, staż będzie 
odbywał się w dwóch turach po 20 osób i dwóch opiekunów. Młodzież w ramach kształcenia zawodowego na 
trzecim roku nauki odbywa staż w zakładach produkcyjnych zgodnych z profilami kształcenia w dziedzinie 
informatyki, elektroniki, ekonomii i mechatroniki. Staż będzie odbywał się przez dwa tygodnie.Projekt 
zaspokaja potrzebę umiejętności dostosowania się do wymogów europejskiego rynku pracy, umożliwia 
doskonalenie i kształcenie zawodowe na europejskim rynku. Umożliwia poszerzenie wiedzy i rozwija horyzonty 
myślowe, uczy otwartości. Wyrabia motywację do nauki i potrzebę uczenia się, potrzebę uczenia się języków. 
Uczy poszanowania różnorodności kulturowych i językowych, akceptacji i tolerancji do innych kultur. 
Główny cel to podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności 
uczniów z terenu powiatu giżyckiego na europejskim i krajowym rynku pracy. 
Cele szczegółowe, specyficzne to możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych z naciskiem 
na fachową terminologię językową w nowym środowisku pracy, w nowej kulturze oraz poznanie procedur i 
standardów na zachodnioeuropejskim rynku pracy,kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic 
kulturowych, etnicznych, religijnych. Beneficjenci dokonają konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z 
zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką oraz z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych 
pracodawców. 
Celem projektu są również działania prowadzące do wyrównania szans polskich informatyków, elektroników, 
ekonomistów i mechatroników z terenów słabo rozwiniętych na europejskim rynku pracy. Przyczyni się to do 
wzrostu konkurencyjności beneficjentów na tymże rynku poprzez poznanie metod i technik pracy w kulturze 
zachodniej. Rezultatem będzie  uzyskania nowych umiejętności i kwalifikacji oraz lepszych  perspektyw na 
podjęcie pracy zawodowej.  
Współpraca w projekcie stanowi bezcenną okazję do wymiany doświadczeń zawod., doskonali system 
wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwiające kształcenie zgodnie z wymaganiami rynku 
pracy, poprawia jakość i dostępność kształcenia doskonalenia zawodowego umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności oraz kwalifikacji.  
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu po stronie organizacji wysyłającej to:koordynator 
H.Kondratowicz, n-l informatyki I.Kamińska, odpowiedzialna za zarządzanie projektem (monitoring, ewaluację i 
rozliczenie projektu, sprawy administracyjnych). Igr rozpocznie staż od 06.05.2013 do 
17.05.2013(przyj.5.05.2013-wyj.18.05.2013) druga od 30.09.2013 do 
11.10.13(przyj.29.09.2013wyj.12.10.2013) Organizacją goszczącą dla I gr. jest ADC College-Harrow-
Londyn,Centrum doradztwa zawodowego, prowadzące szkolenia zawodowe i kursy językowe. Staż techników 
informatyków i ekonomistów będzie w ADC College, która zapewnia wysoką jakość staży oraz w  IT&Web 
Design, serwisach komputerowych i elektronicznych-zadania w liście intencyjny, menadżer M Ciołek. 
Zakwaterowanie u rodzin angielskich, pokoje 2-3 osobowe. Organizacją pośredniczącą dla II gr.jest Braga Ld 
Vinci. Staż odbędzie się w Portugalii w Barcelos, w wysoko wyspecjalizowanych,  zakładach specjalizują się w 
naprawie i konserwacji sprzętu komputerowego i elektronicznego. Praktyka odbywać się będzie zgodnie ze 
wspólnie opracowanym programem. Organizacja zapewnia wysoką jakość praktyk zawodowych, 
przygotowania kulturowego. Zadania partnera określone są w liście intencyjnym. Zakwaterowanie Hotel Rua 
de Silva-Barcelos, w pok.1os. z łazienką,z dostępem do kuchni i Internetu. Mentorem projektu po stronie 
partnera jest Nuno Barbosa. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27499 

Tytuł projektu Experiencia - rozwój zawodowy poza granicami kraju 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Głogowie 
pl. Jana z Głogowa 7 
67-200 Głogów 
email: p.bilskamarek@gmail.com, szkola@zszglogow.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 399010,70 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Experiencia - rozwój zawodowy poza granicami kraju" jest przeznaczony dla młodzieży uczącej się w 
Zespole Szkół Zawodowych im. KEN z Głogowa. Uczniowie, dzięki projektowi, będą mieli możliwość odbyć 
praktyki zawodowe w Hiszpanii - w Walencji i jej okolicach. Praktyki te planowane są dla uczniów klas 3. 
technikum. Projekt będzie realizowany w latach 2012/2013 oraz 2013/2014 (pierwszy semestr). 
Projekt jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie 
kierunków technicznych. Postępujący rozwój technologiczny coraz częściej wymaga od młodych ludzi 
posiadania umiejętności i zrozumienia procesu technologicznego, czy sporządzenia dokumentacji 
technologicznej (również w językach obcych). Jest to również odpowiedź na wzrastające w powiecie 
głogowskim od 2008 roku bezrobocie, wynoszące prawie 14% (wg danych GUS, w listopadzie 2011 - 13,8%), 
które jest efektem m.in. słabo wyszkolonych pracowników, niepotrafiących dostosować się do aktualnych 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Obecnie Głogów jest częścią Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE), co powoduje znaczny wzrost 
zapotrzebowania na specjalistów w różnych kierunkach technicznych. Zaznaczyć jednak należy, że kadra 
zatrudniona w firmach mających swoją siedzibę w LSSE, musi być kadrą wyszkoloną, zdolną do pracy w 
zespołach międzynarodowych i mówiącą w językach obcych. 
W trakcie procesu kształcenia ponadgimnazjalnego uczniowie ZSZ zdobyli podstawową wiedzę oraz 
umiejętności, natomiast niezbędne wydaje się rozbudowanie ich warsztatu praktycznego z zakresu nauczanych 
przedmiotów. Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie dla znajomości rynków zagranicznych, możliwość 
odbycia praktyki zawodowej za granicą będzie dodatkowym atutem na lokalnym i regionalnym rynku pracy. 
Zatem z całą pewnością można przyjąć, że najważniejszym celem projektu jest wzrost umiejętności i 
kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły, a także zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole 
międzynarodowym. 
W okresie uczestniczenia w projekcie uczniowie będą pod stałą opieką/nadzorem (merytorycznym i 
praktycznym) mentorów. W trakcie pobytu w Polsce - ze strony polskiej, a podczas pobytu w Hiszpanii - pod 
opieką tamtejszych partnerów.  
Po zakończeniu praktyki, uczniowie ZSZ powinni posiadać podwyższone umiejętności zawodowe, a także 
zauważyć poprawę w swobodnym porozumiewaniu się językiem obcym. 
Oczekiwanymi rezultatami są: 
- podniesienie wiedzy i umiejętności związanych w wykształceniem zawodowym uczniów; 
- podniesienie umiejętności pracy w grupie; 
- podniesienie znajomości języków obcych 
- przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych; 
- zwiększenie świadomości wśród uczniów ZSZ im. KEN w Głogowie na temat korzyści płynących z edukacji 
pozaszkolnej; 
- zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych; 
- zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji (rezultat będzie 
możliwy do zbadania dopiero po paru latach od zakończenia projektu); 
- podniesienie samooceny uczniów naszej szkoły. 
Wartością dodaną projektu będzie: 
- wzrost kompetencji społecznych poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym 
- dotarcie do grup wykluczonych – spora część uczniów szkoły to osoby z terenów wiejskich, z rodzin z 
problemami, niepełnych – i ukazanie im możliwości rozwoju zawodowego, i osobistego, a poprzez to 
zbudowanie poczucia szansy na zmianę swojej sytuacji życiowej/rodzinnej 



 
- rozpropagowanie idei praktyk zagranicznych wśród innych szkół z powiatu głogowskiego, a także terenu 
Dolnego Śląska 
- nawiązanie przez uczniów międzynarodowych przyjaźni, zdobytych podczas praktyki zagranicznej 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27500 

Tytuł projektu Sucha zabudowa jako trwałe i efektowne wykończenie wnetrz budynków 

Beneficjent 

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu 
pl. Jana Kilińskiego 8 
95-100 Zgierz 
tel. 42 719-08-66,   
email: bogucki.jacek@interia.pl, jeuge@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 166293,27 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Sucha zabudowa, jako trwałe i efektowne wykończenie wnętrz budynków” dotyczy stażu 
zawodowego dla 20 uczniów klasy drugiej i trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie. 
Realizację projektu przewidziano na okres 10 miesięcy, od listopada 2012 r. do sierpnia 2013 r. Uczniowie 
odbędą 3 tygodniowy staż w nowocześnie wyposażonym Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą, 
zrzeszonym w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku przemysłu Budowlanego Berlina i 
Brandenburgii. Partner projektu, który zapewnia jego realizację zajmuje się kształceniem zawodowym w 
branży budowlanej. 
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie ożywienia w sektorze budownictwa i branżach związanych z 
budownictwem. W skali kraju i regionu odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników w firmach 
świadczących usługi budowlane. Również dynamicznie rozwijająca się branża budowlana, pojawiające się na 
rynku nowoczesne technologie i materiały wymuszają od pracowników ciągłego podnoszenia nabytych 
wcześniej kwalifikacji. Udział w projekcie pozwoli uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności nabyte w szkole o 
doświadczenia uzyskane poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych podczas stażu. 
Projekt zakłada wielokierunkowy rozwój jego uczestników. Poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych 
poszerzają kompetencje zawodowe oraz zapoznają się z organizacją pracy oraz stosowanymi technologiami w 
Niemczech. Udział w projekcie ułatwi uczestnikom podejmowanie nowych wyzwań w różnych sytuacjach 
życiowych, z jakimi musi radzić sobie obywatel Zjednoczonej Europy. Wszystkie umiejętności i kompetencje 
będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem 
doświadczonych instruktorów. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności   wspólnie z młodzieżą 
niemiecką. Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka zawodowa umożliwi uczniom zaznajomienie się z 
kulturą innego kraju oraz potrzebą nauki języka obcego. Staż w Niemczech umożliwi naturalny proces uczenia 
się języka niemieckiego w sytuacjach dnia codziennego, podczas pracy, jak również związanego z kulturą i 
historią Niemiec. Podczas zajęć praktycznych uczniowie zapoznają się również z fachowym słownictwem. 
Pobyt wpłynie również na rozwój kompetencji socjalnych i osobowościowych takich jak: współdziałanie w 
grupie, odpowiedniego zachowania i reagowania w sytuacjach problemowych. 
Wszystkie zdobyte doświadczenia uczniowie będą mogli wykorzystać w swojej edukacji i karierze zawodowej. 
Ponadto wszystkie zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w organizacji procesu kształcenia i poprawy 
jakości kształcenia zawodowego w szkole. 
Ważnym elementem potwierdzającym zdobyte umiejętności będzie Europass-Mobilność oraz certyfikaty 
wydane przez obu partnerów projektu. Będą one dodatkowym atutem dla uczniów podczas poszukiwania 
zatrudnienia.  
Wyniesione wiadomości i doświadczenia zostaną wykorzystane w organizacji procesu kształcenia i będą mogły 
mieć wpływ na poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkole. Realizacja poszczególnych etapów projektu 
będzie się odbywała zgodnie z przyjętym planem pracy i harmonogramem. Po zakończeniu projektu zostanie 
on upowszechniony w celu promocji korzyści i rezultatów wynikających z jego realizacji. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27502 

Tytuł projektu Nowoczesne metody spawania stają się coraz popularniejsze wsród górników 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie 
ul. Kościuszki 9 
59-300 Lubin 
tel. 76 746 30 50,   
email: danutacieslak@interia.pl, pawel.klimaszewski@zs1.lubin.edu.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 97512,30 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Proponowany projekt polega na zorganizowaniu trzytygodniowej praktyki w Niemczech, w płd Brandenburgii, 
dla 12 uczniów klas trzecich technikum, kształcących się w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik 
elektronik, mechanik, elektryk. Uczestnikami stażu po stronie gospodarzy jest Izba Rzemieślnicza w Cottbus 
współpracująca z koncernem energetyczny Vattenfall, posiadająca bardzo nowoczesną bazę, przystosowaną 
do kształcenia praktykantów. Planowany okres stażu młodzieży: wrzesień/październik 2012 lub maj/czerwiec 
2013 r. Miejsce odbywanej praktyki-centrum kształcenia Cottbus/Schwarze Pumpe. Czas trwania stażu - 3 
tygodnie. Praktyka zawodowa ma na celu zdobycie, rozwijanie i usprawnienie umiejętności spawalniczych 
wśród górników jak i poszerzenie ich ogólnej wiedzy technicznej. Uczniowie Technikum wezmą udział w 
instruktażu spawania. Poznają nowoczesne metody i warsztat pracy-nowoczesne kabiny spawalnicze, 
wyposażenie i sprzęt Izby Rzemieślniczej w Cottbus. Będą spawać korzystając z metod spawania: spawanie 
elektryczne, gazowe, w osłonie gazów obojętnych, spawanie stali niskowęglowych.Poznają zastosowanie i 
użycie poszczególnych metod spawalniczych. Rodzaje spoin i ich oznaczenia. Na uwagę zasługują dwie metody 
G-311 i TIG-141. G-311 przydatna w kopalni do łączenia blachy z konstrukcjami stalowymi, TIG-141-
nowoczesny sposób spawania, stosowany w wielu gałęziach przemysłowych, tam gdzie dochodzi do korozji 
materiałów.  
Podczas stażu zagranicznego uczniowie wzbogacą się o nowe doświadczenia zawodowe: poszerzą wiedzę 
merytoryczną z zakresu spawania oraz w swoim zawodzie, a także zdobędą dodatkowe umiejętności 
praktyczne. Wykonają za pomocą spawania określony obiekt egzaminacyjny. Zapoznają się z nowoczesną bazą 
warsztatową i będą mięli okazję uczestniczyć w nowoczesnych multimedialnych szkoleniach.  Dodatkowo 
zapoznają się z nowoczesną organizacją oraz standardami pracy; zakresem norm, przepisów i procedur 
stosowanych w krajach UE. Nieocenionym atutem uczestnictwa w stażu będzie możliwość doskonalenia języka 
niemieckiego w naturalnym środowisku z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa technicznego, 
dotyczącego m.in. spawania. Beneficjenci podczas pobytu poznają kulturę, zwyczaje kraju goszczącego, a w 
szczególności tradycje górnicze głęboko zakorzenione w tym regionie Niemiec oraz zdobędą nowe przyjaźnie 
wśród rówieśników. Działania, spotkania, wizyty realizowane przez uczniów podczas stażu będą rozwijać ich 
osobowość, postawy, tolerancję wobec innych kultur poprzez pracę w zespole międzynarodowym. Uczestnicy 
stażu przed jego rozpoczęciem podpiszą umowę o staż w ramach programu LdV, natomiast po jego 
zakończeniu uzyskają certyfikat i dokument Europass – Mobilność potwierdzające nabyte kwalifikacje, które 
zwiększą ich szanse na zdobycie pracy na rynkach: polskim  europejskim. Dzięki umiejętnościom spawania 
szybciej znajdą zatrudnienie w kopalniach Zagłębia Miedziowego, które są głównym pracodawcą w naszym 
regionie. Umiejętności spawania są też dużym atutem w znajdowaniu pracy za granicą w tym u niemieckich 
sąsiadów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27503 

Tytuł projektu Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii 

Beneficjent 

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja 
Kopernika 
ul. Żwirki i Wigury 27a 
32-650 Kęty 
email: dorotagawron@wp.pl, rficon@poczta.fm 

Liczba uczestników 42 

Dofinansowanie 401186,83 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja 
Kopernika w Kętach we współpracy z European Projects Development Unip. Lda, siedziba firmy znajduje się w 
Montijo w Portugalii. Organizacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów mobilności. 
Uczestnikami projektu jest 42 uczniów klas III technikum, kształcących się w zawodzie technik informatyk, 
technik elektronik. Odbędą oni 4 tygodniowe praktyki zawodowe obowiązkowe w ich cyklu kształcenia. 
Praktyki zostaną przeprowadzone w centrach szkoleniowych lub przedsiębiorstwach na terenie Portugalii, w 
Lizbonie lub jej najbliższej okolicy. Przed wyjazdem na zagraniczne praktyki młodzież będzie uczestniczyć w 
przygotowaniu kulturowo-językowym. W czasie praktyk zagranicznych uczniowie zdobędą nowe i poszerzą 
posiadane umiejętności zawodowe. 
Główne cele projektu: 

 poprawa jakości kształcenia, 

 zdobywanie i wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych, 

 doskonalenie umiejętności językowych, 

 propagowanie idei współpracy i współodpowiedzialności za podejmowane działania, 

 wykorzystanie doświadczenia partnerów z innych regionów i krajów, 

 współpraca środowisk edukacji i pracy,  

 realizowanie zasady partnerstwa poprzez wspólne działanie przy przeprowadzaniu projektu, 

 kształtowanie postawy tolerancji, szacunku, otwartości i wrażliwości międzykulturowej, 

 rozwój osobisty uczestników, wzrost kompetencji społecznych, wzbudzenie postawy przedsiębiorczości, 

 zapewnienie uczniom udanego startu zawodowego, 

 sprostanie oczekiwaniom pracodawców w związku z rozwojem branży informatycznej i elektronicznej 
regionu, 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym i podwyższenie jej atrakcyjności w regionie. 
Oczekiwane rezultaty staży: 

 rozwój umiejętności zawodowych, a także zainteresowań uczestników, 

 rozwój umiejętności interpersonalnych i językowych - szczególnie terminologii zawodowej, 

 rozwój umiejętności współpracy w zespołach wielokulturowych i wielonarodowościowych, 

 kształtowanie postawy przedsiębiorczości, 

 poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Portugalii, 

 przygotowanie uczestników projektu do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 
egzamin przeprowadzany po ukończeniu szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, 

 zwiększenie szans i pozycji uczestników mobilności na lokalnym i unijnym rynku pracy, 

 wykorzystanie doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji projektu w ulepszeniu szkolnego programu 
praktyk w kraju.  

Ukończenie stażu zostanie poświadczone dokumentem Europass Mobilność - zachowana zostanie procedury 
uzyskiwania certyfikatu zamieszczona na stronie internetowej http://europass.org.pl - dokument zostanie 
potwierdzony przez Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i przez European Projects 
Development Unip. Lda., certyfikatem wystawiony przez instytucję/przedsiębiorstwo, w którym uczestnik 
odbędzie praktykę, certyfikatem językowym wystawiony przez European Projects Development Unip. Lda. 
Ukończenie przygotowania językowego (kurs języka angielskiego) zostanie potwierdzone certyfikatem 
wydanym przez beneficjenta. Na zakończenie przewidziane jest przygotowanie przez uczniów prezentacji 



 
multimedialnych przedstawiających przebieg stażu oraz zdobyte podczas praktyk umiejętności. Prezentacje te 
zostaną przedstawione na spotkaniu podsumowującym działania w ramach projektu oraz w czasie Dni 
Otwartych Szkoły. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27507 

Tytuł projektu Europejskie praktyki, gwarantem sukcesu zawodowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza 
Krukowskiego 
ul. Witosa 25 
67-100 Nowa Sól 
tel. 68 475 55 55,   
email: adamhoffmann@wp.pl, konigs@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 214874,77 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Proponowany projekt umożliwi zrealizowanie czterotygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów klasy 
czwartej technikum elektrycznego. Zajęcia będą odbywały się w laboratoriach i pracowniach placówki 
szkoleniowej  Wasser-und Schifffahrtsamt (WSA) w Fürstenwalde. Planowane są dwa terminy realizacji staży: 
wrzesień 2012r i wrzesień 2013r. Prowadzone zajęcia pozwolą dogłębnie poznać podstawowe urządzenia 
stosowane w układach automatyki przemysłowej oraz ich programowanie (programowalne serowniki logiczne 
PLC). Oprócz opanowania języka programowania specyficznego dla sterowników Siemens uczniowie poznają 
elementy współpracujące stosowane w automatyce przemysłowej. Program praktyk jest zgodny z podstawą 
programową dla zawodu technik elektryk.  Beneficjenci projektu-uczniowie klasy czwartej technikum 
elektrycznego zostaną wybrani na podstawie testów sprawdzających umiejętności językowe, zawodowe oraz 
predyspozycje uczestników do pracy w grupie. Uczestnicy projektu przed wyjazdem na praktykę wezmą udział 
w warsztatach językowych w celu przygotowania kulturowo-językowego. Zajęcia te pozwolą beneficjentom 
poszerzyć wiedzę na temat Niemiec, życia i pracy ludzi oraz niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego. 
Zdobyte umiejętności językowe w zakresie specjalności zawodowej  obejmujące również zagadnienia z 
automatyki i sterowania ułatwią realizację zadań praktycznych podczas stażu. Zrealizowany projekt przyczyni 
się do promocji wymiany, współpracy oraz mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Przyczyni się do 
większej spójności społecznej oraz rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Projekt będzie zachętą do 
nauki języków obcych. Wywrze wpływ na poprawę jakości kształcenia poprzez monitorowanie, ocenę i 
walidację własnych systemów praktyk. Skieruje nasze działania w kierunku intensyfikacji współpracy. 
W celu zapewnienia realizacji założonych celów szkolenia przebieg stażu będzie monitorowany przez 
odpowiednie osoby w Polsce i Niemczech. Posłużą do tego wywiady oraz ankiety przeprowadzane z 
beneficjentami. Stały monitoring pozwoli na wprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich korekt. 
Na zakończenie stażu po wykonaniu zadań egzaminacyjnych uczniowie otrzymają certyfikaty wystawione przez 
organizację przyjmującą potwierdzające odbyte szkolenie i uzyskane kwalifikacje. Informacje z przebiegu stażu 
będą ukazywały się na szkolnej stronie www oraz w lokalnej prasie.  
Odbyta praktyka zawodowa w Niemczech pozwoli beneficjentom na uzyskanie nowych perspektyw 
zatrudnienia na europejskim rynku pracy poprzez nabycie nowych umiejętności językowych oraz 
specjalistycznych. Realizacja projektu pogłębi wzajemną współpracę pomiędzy partnerami. Pozwoli także 
wykorzystać zdobytą wiedzę do modernizacji własnego systemu kształcenia. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27510 

Tytuł projektu Europass - klucz do sukcesu zawodowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie 
ul. Sportowa 1 
14-100 Ostróda 
tel. 89 646 37 53,   
email: elaurbanowicz@tlen.pl, zszostroda@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 214433,12 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada uczestnictwo 20 uczniów z II i III klas, Zespołu Szkół Zowodowych  im. Sandora Petofi, którzy 
kształcą się w zawodach: technik informatyk, tech. cyfrowych procesów graficznych - 10 osób, technik obsługi 
turystycznej - 10 osób.  
Cele projektu: możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z zastosowaniem jej w praktyce, nabycie nowych 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wyrównanie  szans na zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej,  
udoskonalenie kompetencji językowych i kulturowych stanowiący kompetencje kluczowe wg. zasad polityki 
unijnej, kształtowanie u uczniów postawy mobilności i samoakceptacji zawodowej, poszerzenie zakresu 
słownictwa branżowego, impuls do  rozwijania kompetencji kluczowych stanowiący podstawę dla dalszej nauki 
i życia zawodowego. Projekt wpisuje się w cele szkoły, która dokłada wszelkich starań by zapewniać swoim 
uczniom możliwości szerokiego rozwoju zawodowego i osobistego, poza formalnym tokiem kształcenia 
dlatego też uczestniczyła w projektach IVT, oraz PO KL realizowanych przez Powiat  Ostródzki a także w 
ramach swoich działań realizuje projekty Comenius oraz nawiązuje współpracę z innymi szkołami i placówkami 
w kraju i za granicą. Ponadto projekt wspiera potrzeby regionu, gdyż w większości uczestnicy to osoby z 
terenów wiejskich, z rodzin niezamożnych, co utrudnia im dostęp do pozalekcyjnych form dokształcania się. 
Powiat Ostródzki jako teren o wysokiej stopie bezrobocia, zagrożony bezrobociem strukturalnym potrzebuje 
wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej języki obce. Konkurencja na ostródzkim rynku pracy wymaga od 
absolwentów posiadania coraz wyższych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, na które to zapotrzebowania 
stara się odpowiadać szkoła, umożliwiając odbywanie staży zagranicznych. Uczestnicy projektu odbędą 4 
tygodniowe praktyki zawodowe, które dadzą im niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia zawodowego 
w realiach europejskiego rynku pracy, podnieść  kwalifikacje w zakresie języka angielskiego, poznać odmienną 
kulturę oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający europejską  ścieżkę kształcenia -  Europass 
Mobility. Staż odbędzie się w listopadzie 2012 r.(4 tyg.) w wyselekcjowanych przez partnerów firmach: 
Litwa - Wilno:   
Vilniaus turizmo informacijos centrai (centrum informacji turystycznej miasta Wilna) 
http://www.vilnius-tourism.lt/ 
Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejus (Muzeum Adama Mickiewicza) 
http://www.mickeviciausmuziejus.lt/apiemus.html  
VVl. Sirokomlės muziejus (Muzeum Wladyslawa Syrokomli, centrum informacji turystycznej rejonu 
Wilenskiego) 
Wielka Brytania - Portsmouth:  
Computer-Junction - 72 Elm Grove, Southsea, Portsmouth, PO5 1LN  - www.computer-junction.co.uk 
Tinyserve Ltd - 152c Kingston Road, Portsmouth   
Pc Ideals  - 89, Albert Road, Southsea, Portsmouth, PO5 2SG   - www.pcideals.com 
SYN STAR - Albert Road, Southsea, Portsmouth, PO5 2SG  - www.syn-pc.co.uk 
Firewall IT -   8, Charlotte Street, Portsmouth PO1 4AJ - www.FirewallIT.com 
Planowane miejsca stażu zostało odpowiednio wyselekcjonowane i dobrane pod kątem adekwatności potrzeb 
zawodowych uczestników. Programy stażu zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów w 
zakresie podstaw programowych kierunków nauczania. 
Rezultaty projektu nabycie nowych, praktycznych  kwalifikacji zawodowych, uzyskanie certyfikatów i 
dokumentu Europass, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych wskutek zwiększenia zaufania we własne siły i 
umiejętności, rozwój umiejętności interpersonalnych, pewności siebie, umiejętności pracy zespołowej, 
odpowiedzialności, wzrost motywacji do dążenia do samorozwoju, wzrost kwalifikacji językowych 



 
potwierdzonych certyfikatem.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27511 

Tytuł projektu Praktyka za granicą szansą na sukces zawodowy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 
ul. Przemysłowa 10c 
63-600 Kępno 
email: agnesj2@wp.pl, dyrektor@zsp2.kepno.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 102330,31 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Nasz projekt „Praktyka za granicą szansą na sukces zawodowy” realizowany jest w partnerstwie z Cechem 
Rzemiosł Różnych w Kępnie, który skupia większość pracodawców lokalnego rynku pracy; Szkołę Kształcenia 
Zawodowego Conerus Schule w Norden oraz pracodawcami niemieckimi, współpracującymi ze szkołą 
partnerską. Ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSP Nr 2 w Kępnie, poprzez aktywne 
włączenia pracodawców w tworzenie programów praktyk dla uczniów w zawodach: technik budownictwa, 
technik pojazdów samochodowych oraz technik hotelarstwa pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy. 
W projekcie będzie uczestniczyć 12 uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie w zawodach: technik pojazdów 
samochodowych, technik hotelarstwa, technik budownictwa. Odbędą oni w terminie 20.05.2013 - 07.06.2013 
praktykę w niemieckich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerską szkołą Conerus Schule w Norden. 
Praktyka jest integralną częścią szkolenia zawodowego w Polsce.  
Jej celem jest zdobycie nowych doświadczeń zawodowych i dostosowanie umiejętności przyszłych techników 
do standardów i wymagań w przemyśle i usługach na rynku europejskim. Praktyki mają także umożliwić 
uczniom porównanie warunków pracy w Niemczech i Polsce. Nowocześnie wyposażone zakłady niemieckiego 
partnera pozwolą uczniom poznać najnowsze technologie, zapoznać się ze standardami jakości wymaganymi 
w krajach Unii. 
Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez stażystów kultury i obyczajów niemieckiego regionu, w którym 
odbędą praktyki, a także możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Pobyt w Niemczech będzie 
również okazją do nauki przedsiębiorczości i samodzielności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów oraz 
wykształci zdolność do współdziałania w grupie o odmiennej narodowości.  
Doświadczenie wynikające z pracy w Niemczech zwiększy mobilność zawodową praktykantów w Polsce i za 
granicą, a ponadto rozbudzi w młodych ludziach motywację do zdobywania nowych doświadczeń i 
doskonalenia własnych umiejętności. Efektem projektu będzie nie tylko fakt, że staną się cennym nabytkiem 
dla potencjalnych pracodawców, ale będą mieli większą motywację do rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej. Umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami, wydanymi przez zakłady pracy oraz 
dokumentem „Europass Mobility”. Wieloletnia współpraca obu szkół oraz pracodawców niemieckich i polskich 
gwarantuje realizację celów naszego projektu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27512 

Tytuł projektu Praktyka w Londynie drogą do europejskiego rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół w Czchowie 
ul. Sądecka 187 
32-860 Czchów 
tel. 14 684 32 30,   
email: bozena.kusion@poczta.onet.pl, zespolszkol187@op.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 410236,64 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada organizację praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii w Londynie dla uczniów klasy II i III 
technikum ekonomicznego z Zespołu Szkół w Czchowie. Przewiduje się dwie grupy uczestników: pierwsza 
grupa w terminie od 18.02.2013 do 17.03.2013 w liczbie 15 uczniów. Druga grupa od 06.05.2013 do 
02.06.2013 też w liczbie 15 uczniów.  
Opiekę nad uczniami będzie sprawował nauczyciel z naszej szkoły. W projekcie będą brać udział uczniowie 
posługujący się językiem angielskim w stopniu co najmniej dobrym, ponieważ tego od nich wymaga zakres 
praktyk. Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zagraniczne praktyki uczniowskie. 
Podczas praktyk uczniowie zapoznają się z organizacją pracy firm oraz wykorzystaniem technik informacyjnych 
na stanowisku pracy, pogłębią i sprawdzą w praktyce umiejętności zdobyte w trakcie procesu kształcenia, 
poznają specyfikę gospodarki rynkowej. Zobaczą inne rozwiązania organizacyjne i modele zarządzania firmą w 
środowisku wielokulturowym. Ważnym aspektem wyjazdu będzie także praktyczne wykorzystanie języka 
angielskiego w codziennej komunikacji. Nasi uczniowie będą mogli zapoznać się z inną kulturą, nawiązać 
kontakty z angielskimi rówieśnikami. Projekt ma wspierać i rozwijać nie tylko umiejętności zawodowe, ale 
także personalne, pomóc pokonać strach przed wszystkim co nowe i obce, rozwinąć przedsiębiorczość i 
wskazać nowe obszary rozwoju mobilności zawodowej. Nasz region jest terenem, na którym występuje duże 
bezrobocie wśród absolwentów. Wskazana jest tu więc realizacja w naszym regionie programów mogących 
poprawić tą sytuację. Zdobyte podczas praktyk doświadczenia zwiększą atrakcyjność naszych uczniów na 
lokalnym i europejskim rynku pracy, przyczynią się zatem do rozwoju regionu, z którego pochodzą. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27520 

Tytuł projektu Medyk bez granic 

Beneficjent 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "ESKULAP" 
ul. Saperów 14e 
82-300 Elbląg 
tel. 55 233 63 19,   
email: beatawrzosek@wp.pl, m.borkowska@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 239004,92 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt = „MEDYK BEZ GRANIC” dotyczy organizacji praktyk zawodowych dla 10 uczestników wydziału 
ratownika medycznego i 10 słuchaczy wydziału opiekuna medycznego. Grupa docelowa to osoby mieszkające 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego(najwyższy % bezrob.w kraju) w dużej części małe 
miejscowości, w tym popegeerowskie. Wszyscy uczestnicy,  to osoby na wstępnym etapie edukacji 
zawodowej, powyżej 18 r.ż.  Szkoła jest placówką publiczną dla młodzieży. Większość spośród uczestników 
nigdy nie była za granicą, posiada niski stopień przygotowania jęz. Z tego wynika ich lęk przed 
przemieszczaniem się, jak również niska samoocena. Projekt odpowiada na potrzeby w tym zakresie. 
Mobilizuje do aktywności w zakresie „przekraczania granic” (większej mobilności) oraz podnosi poziom 
umiejętności, lub pobudza do podjęcia nauki języka obcego (np.j.ang). Poczucie niższej wartości i lęk przed 
nieznanym również w aspekcie kulturowym i obyczajowym obniży się dzięki udziałowi wszystkich uczestników 
w zajęciach przygotowawczych (wiedza o kraju, podstawy języka, obyczaje, kultura...). Udział uczestników w 
praktykach w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej pozwoli poznać specyficzne procedury i 
elementy systemu szwedzkiego z jednej strony, z drugiej zaś poprzez fakt transferu programu zakresu praktyk 
(wytyczne MEN dla tych wydziałów) do warunków szwedzkich pozwoli na skuteczne przygotowanie się do 
egzaminu zewnętrznego. Wypracowany, wzbogacony i modyfikowany dzięki doświadczeniom i prowadzeniu 
ewaluacji . Program posłuży jako przykład dla innych placówek w kraju i zagranicą poprzez opublikowanie go 
na stronach partnerów projektu. Projekt trwa 21 miesiący. Praktyki odbędą się w 4 turach.2 tury, 2 tygodnie 
dla opiekuna med.w  ośrodku pomocy społ; oraz 2 tury 2-tyg. praktyk dla uczniów ratownika med. w szpitalu -
przychodni i na oddziale intensywnej terapii w Szwecji w rejonie miasta Marjestad. 
Najważniejsze rezultaty projektu: 

 Objęcie 70 godzinami praktyk zawodowych 10 słuchaczy opiekuna medycznego, 

 Objęcie 70 godzinami praktyk 10 uczniów wydziału ratownika medycznego, 

 Objęcie 60 godzinami każdego uczestnika (20 osób) projektu działaniami przygotowawczymi, 

 Podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez 20 uczestników projektu, 

 Zainspirowanie i wypracowanie gotowości u 80% uczestników projektu do podejmowania pracy w krajach 
UE, 

 Podniesienie samooceny wśród 80% uczestników projektu, 

 Opracowanie 4 miniraportów w ramach ewaluacji etapowej, 

 Wypracowanie pakietu uniwersalnego i specyficznych kryteriów oceny postępów uczestników praktyk, 

 Opracowanie słowniczka polsko-angielskiego i angielsko-polskiego w zakresie podstawowych pojęć 
medycznych oraz niezbędnych do komunikowania się. 

Wszystkie wypracowane materiały (programy, regulaminy, kwestionariusze, oceny,...,raporty) przetłumaczone 
zostaną na język angielski i w obu wersjach językowych oraz opublikowane na stronie szkoły polskiej i 
szwedzkiej. Raz na kwartał zamieszczane będą informacje w mediach lokalnych o przebiegu projektu oraz jego 
rezultatach. Raporty etapowe i raport końcowy wraz z pakietem kart oceny...w postaci elektronicznej 
przesłany zostanie do wszystkich szkół publicznych policealnych o podobnym profilu w województwie 
warmińsko-mazurskim (4 w regionie). Skrót wyników raportu w obu wersjach językowych dołączany będzie do 
materiałów informacyjnych podczas organizowania przez szkołę konferencji (również o zasięgu regionalnym). 
Słowniczek polsko-angielski  i angielsko-polski w zakresie podstawowych pojęć medycznych zamieszczony 
będzie na stronie szkoły elbląskiej i szwedzkiej. 
Na stronach projektu zamieszczona będzie galeria zdjęć z przebiegu realizacji zadań oraz pisemne refleksje 



 
uczestników praktyk. Szkoła Policealna w Elblągu nie realizowała do tej pory żadnego projektu dotyczącego 
organizacji praktyk zawodowych w krajach UE. Projekt powstał w oparciu o przeprowadzoną ewaluacje ex-
ante oraz wizytę przygotowawcza w Szwecji w styczniu 2010r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27522 

Tytuł projektu Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 2 
I Armii Wojska Polskiego 82 
07-200 Wyszków 
tel. 29 742 48 61,   
email: zswys@wp.pl, zswys@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 216464,71 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt będzie  realizowany w formie 4-tygodniowych zagranicznych staży zawodowych w firmie 
EUROPROYECTOS (AC Traductores) w Granadzie. Uczestnicy projektu to 20 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w 
Wyszkowie kształcący się w zawodach technik logistyk i technik informatyk. Oferta stażu będzie skierowana do 
uczniów klas drugich i trzecich (17-18 lat). Realizacja programu jest przewidziana na okres 01.02.2013 - 
28.02.2013. Będzie on stanowił niewątpliwie cenne uzupełnienie procesu edukacji zawodowej. W dobie 
globalizacji i rozwoju gospodarczego wzrasta zainteresowanie zagranicznych pracodawców pozyskiwaniem 
polskich pracowników - specjalistów (min. spedytorów, logistyków, informatyków i handlowców). Konieczność 
odbywania praktyk zagranicznych wynika również z potrzeb samych uczniów (źródło: badania ankietowe, 100 
uczniów, październik 2012r.) Uczniowie kierunków informatycznych zainteresowani są możliwościami 
związanymi z komercyjnym wykorzystaniem posiadanych przez nich umiejętności między innymi w zakresie 
tworzenia profesjonalnych programów, baz danych, stron internetowych. Ponadto jako potrzebę wskazują 
zapoznanie się z technologiami stosowanymi w krajach wysoko uprzemysłowionych oraz możliwościami 
budowania społeczeństwa informacyjnego. Uczniowie technikum logistyki dodatkowo wskazują na potrzebę 
poznania wysokiego standardu obsługi logistycznej, umożliwienie praktycznego uczestnictwa  w procesach 
organizacyjnych zarówno w kraju, zagranicą oraz na współnym rynku partnerów unijnych. Założeniem praktyk 
jest również kształtowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych młodzieży. Praktykanci zapoznają się z 
historią firmy EUROPROYECTOS która obecnie realizuje kilkadziesiąt projektów unijnych rocznie. Projekt 
odpowiada również na potrzebę sprawdzenia się w obcym środowisku i nawiązania kontaktów zagranicznych z 
rówieśnikami i być może z przyszłymi pracodawcami. Okres odbywania stażu oraz zdobyte w jego trakcie 
umiejętności znajdą potwierdzenie w listach referencyjnych oraz certyfikatach stosowanych i honorowanych w 
krajach UE. Wpłynie to na podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych absolwentów wkraczających w 
świat pracy i biznesu. Jako jednostka oświatowa chcemy również poznać potrzeby pracodawców na rynku 
europejskim i dostosować kształcenie zawodowe do tych wymagań, aby absolwent naszej szkoły był jak 
najbardziej konkurencyjny na rynku pracy.  
Głownym celem projektu jest dynamiczny rozwój zawodowy 20 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie 
poprzez nabycie nowych umiejętności i doświadczeń w trakcie odbywania zagranicznych praktyk w Hiszpanii. 
Cele szczegółowe projektu:  
- zdobycie przez uczniów porównywalnych kwalifikacji zwiększających szansę zatrudnienia na otwartym 
europejskim rynku pracy  
- przygotowanie uczniów do sparwnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach 
gospodarki europejskiej  
- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych ucznió w zakresie porozumiewania się na płaszczyźnie 
zawodowej, kulturowej i w życiu codziennym 
- wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego 
- wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem edukacji a gospodarki  
Rezultaty realizacji projektu: 
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 20 uczestników stażu potwierdzonych dokumentem Europass Mobility 
- zwiększenie mobilności uczestników na europejskim rynku pracy 
- podniesienie stopnia znajomości i posługiwania się językiem obcym (ogólnym i zawodowym) 
- zwiększenie wiedzy na temat znajomości kulturowej hiszpańskiego społeczeństwa 
- raport końcowy uczestników projektu wraz z prezentacją multimedialną na temat stażu 
- wzrost prestiżu szkoły dzięki poszerzeniu oferty edukacyjnej o zagraniczne praktyki zawodowe 



 
- zmodyfikowanie i aktualizacja programu kształcenia zawodowego 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27523 

Tytuł projektu Fryzjer - kreator wizerunku bez granic 

Beneficjent 

Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. Traugutta 32 
44-370 Pszów 
tel. ,   
email: ankawu21@wp.pl, poczta@zspszow.slask.pl 

Liczba uczestników 17 

Dofinansowanie 218853,63 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą uczniowie technikum usług fryzjerskich, którzy wykazują duże zainteresowanie 
zawodem i chcą poznać tajniki profesji. Cechuje ich wrażliwość estetyczna połączona z chęcią kontaktu z 
rynkiem europejskim. Uczniowie zostali wyselekcjonowani w drodze konkursu fryzjerskiego na najlepszą 
fryzurę wieczorową. Brane były pod uwagę oceny semestralne z zajęć w ramach pracowni fryzjerskiej, oraz 
przeprowadzony został test umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Projekt odbywania stażu w 
zakresie usług fryzjerskich jest dla uczniów nowością. Otwiera im możliwość zdobycia dodatkowych 
umiejętności, pozwoli na poznanie innowacyjnych rozwiązań o standardach europejskich. Głównym celem 
naszego projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Uczeń kończący szkołę w zawodzie technik 
usług fryzjerskich musi wykazać się nie tylko fachowością, ale również innowacyjnością, przebojowością i co 
najważniejsze powinien być świadomy, że ciągły wzrost konkurencyjności sprzyja eliminacji osób 
niekompetentnych. Zaznajomienie się z nowoczesnymi technikami pracy stosowanymi w tej dziedzinie w 
Wielkiej Brytanii podniesie nie tylko wiedzę i umiejętności uczestników projektu, ale również ich samoocenę.  
Kolejnym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego uczniów poprzez 
umożliwienie im doskonalenia zawodowego za granicą, zdobycia nowych umiejętności oraz wykorzystania ich 
w codziennej pracy. Wiedza nabyta w okresie odbywania stażu ma zwiększyć ich szanse na zatrudnienie oraz 
przyczynić się do rozwoju osobistego uczniów. Każdy uczestnik ma szansę na pokonanie barier językowych i co 
za tym idzie podnieść swoje kompetencje językowe i społeczne. Projekt odpowiada nie tylko potrzebom 
uczestników, ale również potrzebom na rynku pracy. W dobie kryzysu gospodarczego powinniśmy podnieść 
stopień mobilności młodzieży, pomóc im pozyskać dodatkową wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, 
zwiększyć ich motywację do działania oraz pozwolić im uwierzyć we własne siły. Projekt ma za zadanie 
zwiększyć kompetencje młodych ludzi niezbędne do założenie własnej działalności gospodarczej, ma kształcić 
ich postawy bycia przedsiębiorczym, asertywnym, kreatywnym, otwartym na nowe działania. Potwierdzeniem 
potrzeb kształcenia młodzieży w aspekcie rozwoju zawodowego są liczne projekty kierowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Przykładem jest projekt „Moja firma w mojej gminie” stworzony przez fundację VIRIBUS 
UNITIS, w którym uczniowie naszej szkoły brali udział. Efektem projektu w ramach programu LdV będzie 
uświadomienie uczniom jak ważne jest dokształcanie zawodowe oraz konfrontowanie swoich nabytych 
umiejętności z wiedzą innych. Ponadto projekt ma również podnieść kwalifikacje związane z technikami 
fryzjerskimi, a także podnieść poziom posługiwania się językiem angielskim. Jednym z oczekiwanych 
rezultatów jest zwiększenie szans wśród uczestników projektu na zdobycie pracy w zawodzie. Ponadto ważne 
jest zaszczepienie w tych młodych ludziach chęci poznawania nowości technologicznych i wszelkich innych 
nowinek z świata fryzjerstwa. Efektem realizacji projektu będzie również pozyskanie nowych pomocy 
dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, materiałów szkoleniowych, podręczników oraz broszur 
informacyjnych dotyczących odbywania stażu poza granicami kraju. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła 
stanie się bardziej konkurencyjna, atrakcyjniejsza dla przyszłych uczniów chcących kształcić się w technikum 
usług fryzjerskich. Partnerem w projekcie w ramach programu LdV będzie North West Academy of English. 
Trzytygodniowy staż odbędzie jedna grupa uczniów w Londonderry w Wielkiej Brytanii w terminie od 
08.09.2012 do 29.09.2012. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27524 

Tytuł projektu Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rzeszowie 
ul. Hoffmanowej 13 
35-016 Rzeszów 
tel. 17 748 30 00,   
email: zse@interia.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 224470,62 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada wyjazd 30 uczniów kl. III  technikum w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec na 
praktyki zawodowe do Monachium i Koszyc w latach 2012 - 2013 (harmonogram w załączeniu). Uczniowie  
klas trzecich posiadają już wiedzę z zakresu ekonomiki, rachunkowości i marketingu, uczą się dwóch języków 
obcych (angielskiego i niemieckiego). W drugiej klasie odbywają miesięczną praktykę zawodową. Około 70% 
uczniów ZSE mieszka na wsi, a stałej pomocy materialnej wymaga około 10%. Jest to młodzież pochodząca z 
mało zamożnych rodzin, zagrożonych bezrobociem strukturalnym.  Projekt wspiera beneficjentów 
pochodzących z terenów słabo rozwiniętych, o wysokiej stopie bezrobocia (Podkarpacie - 15,2%, niektóre 
powiaty na terenie województwa - 21,7%, Polska - 12,1%). Podkarpacie jest regionem typowo rolniczym, słabo 
zurbanizowanym o niskim wskaźniku przedsiębiorczości, tj. 30,1 podmiotów MSP na 1000 mieszkańców - 
najniższy w kraju (przy średnim w kraju - 43,8/1000). Przeważają małe przedsiębiorstwa rodzinne o niskim 
poziomie sprzedaży, małej konkurencyjności i innowacyjności.  Wskaźnik dochodów podatkowych na 1 
mieszkańca  wynosi 69,41 zł (najwyższa w kraju - 327,01 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 
województwie wynosi 3074 zł (średnia krajowa - 3416 zł). Z przeprowadzonych przez szkołę badań wynika, że 
85% uczniów nigdy nie wyjeżdżało za granicę a 19% nie opuściło woj. podkarpackiego. Projekt promuje 
mobilność i elastyczne formy zatrudnienia - pokazuje realną możliwość zatrudnienia w firmach nie tylko 
lokalnych czy krajowych, lecz również zagranicznych oraz samozatrudnienie. Praktyki odbywać będą się m. in. 
w podmiotach prywatnych , co stanowi dla uczniów doskonały przykład przedsiębiorczości.  W czasie trwania 
praktyki, pracując na konkretnych stanowiskach w różnych komórkach organizacyjnych, wykorzystując 
nowoczesne narzędzia pracy i programy komputerowe, uczniowie rozszerzą oraz praktycznie wykorzystają 
nabytą wiedzę i umiejętności w dobrze zorganizowanych niemieckich i słowackich firmach. Wyjazd na praktykę 
zagraniczną przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej, gdyż uczniowie przekonają się, że posiadając 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz sprawnie posługując się językiem obcym, mają szanse 
zatrudnienia  także za granicą. Realizacja projektu pobudzi ciekawość świata, da nowe spojrzenie na europejski 
rynek pracy, otworzy jego uczestników na inne kultury, pokaże inne warunki życia i alternatywne metody 
spędzania wolnego czasu. Projekt  realizuje następujące cele: rozszerzy wiedzę i umiejętności zawodowe 
uczniów, usprawni komunikację w języku obcym, w tym przede wszystkim posługiwanie się nim w relacjach 
zawodowych, poprawi komunikację interpersonalną, udoskonali system praktyk, zwiększy atrakcyjność oferty 
edukacyjnej szkoły oraz pogłębi współpracę między szkołami i pracodawcami w Polsce, Niemczech i Słowacji. 
Projekt pokaże, że warto uczyć się języków obcych, sprawnie posługiwać się specjalistycznymi programami 
komputerowymi, podnosić kwalifikacje zawodowe i uczyć się przez całe życie by elastycznie dostosować się do 
zmiennych wymagań rynku pracy i osiągać na nim sukcesy. Realizacja projektu wpisuje się w strategię rozwoju 
województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w zakresie wspierania międzynarodowej wymiany 
młodzieży i praktyk europejskich. Projekt zapewni poprawę jakości kształcenia zawodowego. Pozwoli na 
dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb europejskiego rynku pracy. Wymiana doświadczeń  
i współpraca szkół z pracodawcami pomogą wypracować nowe metody i programy kształcenia  co jest 
szczególnie cenne w obliczu zmian jakie czekają szkolnictwo zawodowe w najbliższych latach. Program praktyk 
zagranicznych i kryteria ich oceniania zostały wypracowane przy współpracy z pracodawcami w Rzeszowie i 
Monachium. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27527 

Tytuł projektu Zagraniczne staże zawodowe szansą na poszerzenie kompetencji 

Beneficjent 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
pl. Jana Matejki 11 
31-157 Kraków 
email: betabanas@gmail.com, zsps1@bci.krakow.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 218050,64 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt opiera się na mobilności uczniów szkoły zawodowej kształcącej się w zawodach: piekarz, kucharz i 
cukiernik, którzy obędą staże na stanowiskach zgodnych ze swoim profilem zawodowym, w restauracjach, 
piekarniach i cukierniach. Staże są skierowane do uczniów, którzy posiadają wystarczającą wiedzę i 
umiejętności do odpowiedniego przygotowania się i odbycia staży realizując wzorowo cele główne i 
szczegółowe staży, wśród nich: rozwój zawodowy uczestników i promowanie swojego regionu w Europie. 
Każdy uczestnik zaprezentuje jeden wybrany produkt polski, zgodnie z zawodem po uprzednim uzgodnieniu z 
nauczycielem zawodu w szkole wysyłającej, co z kolei zostanie uzgodnione ze szkołą przyjmującą i miejscem 
stażu. W czasie stażu uczestnicy zapoznają się z recepturami i sposobem wykonania regionalnych produktów w 
miejscu stażu. Jednym z głównych zadań uczestników projektu będzie bardzo dobre zapoznanie się z recepturą 
i procesem technologicznym jednego z produktów, wykonywanych w danym miejscu stażu.  
Uczestnicy zbiorą odpowiednie wiadomości na temat wybranego regionalnego produktu na miejscu 
obdywania stażu i zdobędą wiedzę wystarczającą do jego wykonania po powrocie do kraju. Po odbyciu stażu 
uczniowie muszą uzasadnić swój wybór produktu do prezentacji i przygotować kompilację ze zbiorem receptur 
wybranych produktów. 
Każdy z regionów, gdzie uczniowie odbędą praktyki posiada bogatą tradycję przygotowywania potraw 
regionalnych czy narodowych, a wybrane miejsca praktyk to doświadczone lokalne firmy i sprawdzone szkoły,  
których priorytetami jest przygotowywanie produktów według oryginalnych miejscowych receptur, jak też 
wysoka jakość i rozwijanie umiejętności profesjonalistów w danej dziedzinie. 
Stąd w porozumieniu z przedsiębiorstwami i szkołami przyjmującymi uzgodnione zostały optymalne liczby 
uczniów, którzy w czasie 4 tygodniowego stażu mogą zrealizować cele tego stażu pod odpowiednią opieką 
oraz z odpowiednim przygotowaniem dla osiągniecia wyznaczonych celów. Każde z miejsc zapewniających 
staże to firma z wzorową reputacją realizująca już wcześniej rozmaite staże dla uczniów i będąca w stałej 
współpracy ze szkołami przyjmującymi i szkołą wysyłającą.  
Projekt więc jest odpowiedzią na potrzeby młodych i ambitnych ludzi rozwijających swoje zainteresowania 
zawodowe w połączeniu z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. Projekt służy rozwojowi ucznia w 
zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych, jak też osobowościowym, wzbogaci język zawodowy uczniów, 
da możliwość zarówno zdobycia jak też wykorzystania własnych umiejętności. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27532 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. 15-Grudnia 9 
96-230 Biała Rawska 
tel. 46 815 95 46,   
email: jpoplonska@wp.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 141199,52 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie "Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie" wezmą udział uczniowie 4-
letniego Technikum, kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa. Dla tych uczniów zorganizowane zostaną 4-
tygodniowe praktyki w niemieckich zakładach hotelarskich. Staż zagraniczny zapewni młodym ludziom nowe 
umiejętności i praktyczną wiedzę z branży hotelarskiej oraz wprowadzi w najnowsze metody pracy niezbędne 
w obsłudze zagranicznych gości hotelowych. Praktykanci zostaną zapoznani z  tematyką zakładania własnych 
obiektów hotelowych. Zagadnienie to zostało wprowadzone ze względu na dość często powtarzającą się w 
Polsce opinię, iż w naszym kraju brakuje hoteli średniego standardu. Opinia ta doskonale wyjaśnia pożądane 
kierunki rozwoju hotelarstwa, wyrażane przez specjalistów z tej branży. Miejscowość nasza leży w centralnej 
Polsce między Łodzią a Warszawą wielu ludzi szuka spokojnych miejsc do wypoczynku w związku z tym nasi 
hotelarze mają duże możliwości na stworzenie małych rodzinnych pensjonatów, hoteli o niskim standardzie 
lecz utrzymanych na europejskim poziomie, dzięki tej praktyce będą mieli jeszcze większe szanse powodzenia 
w branży hotelarskiej.  Ponadto po przystąpieniu Polski do UE  branża turystyczna a zwłaszcza hotelarstwo 
przeżywają rozkwit. Dlatego też niezbędne jest wykształcenie specjalistycznej kadry pracowników. Po odbytym 
stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej 
pracy zawodowej, a to z kolei spowoduje ich mobilność na rynku pracy, gotowość do zakładania własnych firm 
lub do samodzielnej pracy w swojej dziedzinie kształcenia. Ich kwalifikacje pozwolą na podjęcie pracy w 
renomowanych hotelach w Polsce jak i poza jej granicami. Uczniowie wyjadą na staż do Niemiec  w grupie 15 
osobowej od 04.05.2013 do 31.05.2013 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27539 

Tytuł projektu Przewaga dzieki informatyce europejskiej 

Beneficjent 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego 
ul. Koniecpolska 40 
29-100 Włoszczowa 
tel. 41 394 22 12,   
email: grzegorz.zenka@wp.pl, saiszso2@wp.pl 

Liczba uczestników 17 

Dofinansowanie 155689,66 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w październiku 2012. Uczestnikami projektu 
będą uczniowie III klasy technikum informatycznego, kształcący się w systemie dziennym w zawodzie technik 
informatyk. W projekcie udział weźmie 17 uczniów, którzy odbywać będą staż w Niemczech. Przed jego 
rozpoczęciem młodzież odbędzie przygotowanie kulturowo–językowe i pedagogiczne. Praktyki odbywać się 
będą w przedsiębiorstwie działającym w branży informatycznej, w kraju słynącym na świecie z wysokiego 
poziomu techniki komputerowej. Projekt opracowany został w sposób odpowiadający potrzebom uczniów 
związanym z doskonaleniem ich umiejętności zawodowych i językowych poprzez praktyczne zdobywanie 
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie informatyki.  
Potrzeba nieustannego rozwoju techniki komputerowej w naszym regionie (ale i całym kraju) powoduje wzrost 
zapotrzebowania na usługi fachowców z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Dlatego, też projekt 
ukierunkowany jest na poprawę kompetencji zawodowych uczniów w celu wykorzystywania ich umiejętności 
w dalszym kształceniu, na rynku pracy i w życiu codziennym. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość 
doskonalić umiejętności związane z ich profesją w języku niemieckim. Używając języka obcego codziennie w 
nowym środowisku podczas ich pobytu w Niemczech będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności.  
Co ważne, wykorzystanie nabytych doświadczeń na pewno zwiększy ich konkurencyjność na obecnym rynku 
pracy i wpłynie na ich mobilność poprzez ograniczenie lub zniwelowanie różnic kulturowych, językowych oraz 
podniesie przejrzystość kwalifikacji. Ukończenie zagranicznego stażu zawodowego poświadczone będzie 
certyfikatem Europass Mobilność przedstawiającym zdobyte kwalifikacje. Projekt będzie realizowany przy 
współpracy niemieckiej instytucji edukacyjnej Vitalis Betreuugsgesellschaft fur Mdellprojekte mbH, która 
posiada bogate doświadczenie m.in. w realizacji projektów Leonardo da Vinci. Partner zobowiązuje się 
zapewnić uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę, pomoc merytoryczną i pedagogiczną oraz będzie 
współpracował z Promotorem w zakresie monitoringu i ewaluacji 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27542 

Tytuł projektu Wypłyń na głębię - staż zagraniczny szansą na karierę zawodową 

Beneficjent 

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Weryni 
ul. Werynia 501 
36-100 Kolbuszowa 
email: beata.bryk@zswerynia.pl, stanislaw.olszowka@zswerynia.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 196325,47 PLN 

Krótkie streszczenie: 
ZSA-E w Weryni w roku szk. 2011/2012 kształci uczniów w 8 zawodach na poziomie technikum oraz w 2 
zawodach w zasadniczej szkole zawodowej.Młodzież wykazuje zróżnicowany poziom intelektualny.Ich 
głównym celem jest zdanie egzaminu zawod.oraz nabycie umiejętności zawodowych,koniecznych do podjęcia 
pracy na rynku krajowym bądź zagranicznym. 
Dużym problemem jest jednak brak doświadcz.zawodow.na rynku europejskim.Uczniowie nie mają możliwości 
doskonalenia zawodowego i biznesowego j.obcego,wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia praktycznego 
z uczniami z innych krajów, weryfikacji zdobytej w kraju wiedzy i praktycznego doświadcz.zawodow.na 
europejskim rynku pracy.Na podstawie analizy danych z PUP w Kolbuszowej wynika, że jest zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych ekonomistów,ale ze znajomością biznesowego i zawodowego j.ang.oraz z 
umiejętnością obsługi zagranicznych programów księgowych. 
Celami projektu dla uczniów i uczennic w zawodzie technik ekonomista będzie: 
-doskonalenie zawodowe i zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych,zgodnie z potrzebami nie tylko 
lokalnego rynku pracy,a także europejskimi standardami w czasie praktyk zawod.w renomowanych zakładach 
pracy,firmach,i zagran.instytucjach finans. 
-wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodow.w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji,osobistego rozwoju,zwiększenia szans na zatrudnienia oraz uczestnictwa w 
europejskim rynku pracy 
-zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodow.oraz mobilności dla pracodawców 
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów ZSA-E w Weryni kształcących się w zawodzie t.ekonomista i 
zapewnia równość szans KiM,przeciwdziała dyskryminacji ze względu na przynależność wyznaniową, 
niepełnosprawność czy orientację seksualną.Gr.projekowa będzie liczyć 16 uczestników(KiM).Po wstępnym 
rozeznaniu zakładamy,że uczestnikami projektu mogą być osoby ze specjalnym potrzebami. 
W czasie realizacji praktyk uczestnicy projektu zdobędą cenne doświadczenie zawod.przydatne na krajowym 
oraz zagranicznym rynku pracy,udoskonalą sposób komunikowania się w zakresie biznesowego i zawodowego 
j.angielskiego.Nabędą umiejętność pracy w innej kulturze oraz możliwość wymiany 
dośw.praktycznych,zwiększą szacunek do pracy i pracodawców. 
Do realizacji celów projektu szkoła pozyskała 5 partnerów:3 zagranicznych i 2 krajowych.Partnerzy mają 
doświad.w organizowaniu praktyk zawodowych na rynku krajowym i zagranicznym. 
Polaris Enterprise to partner pośredniczący,który zobowiązał się do zorganizowania praktyki zagr. Partnerami 
przyjmującymi będą:Paul Roscoe&Co i Business&Computer Consultancy Ltd - firmy,które przeprowadzą 
praktyki zagraniczne. 
Partnerzy krajowi współopracowali z nauczycielami z ZSA-E w opracowaniu oraz pozytywnie zrecenzował 
program zagranicznej praktyki zawodowej. 
Projekt będzie realizowany od  IX 2012r.do VIII 2013r.Uczniowie wyjadą na  3 tyg. praktykę do Londynu i 
Safford.Praktyka zagraniczna będzie obejmowała zajęcia warsztatowe,połączone z podstawowym szkoleniem 
komp.z zakresu brytyjskiej księgowości oraz praktykę w biurze rachunkowym.Praktykę zagraniczną poprzedzi 
przygot.pedagog.,językowe i kulturowe w kraju. Rezultaty miękkie:16 uczestników projektu zwiększy 
motywację i efektywność kształcenia zawodow.,podniesie poziom wiedzy i umiejętności praktyczne co wpłynie 
na lepszą mobilność na rynku pracy,nabędzie umiejętności interpersonalne na europejskim rynku 
pracy,zwiększy poczucie własnej wartości,podniesie samoocenę i świadomość planowania ścieżki kariery 
zawodowej.Uczestnicy projektu nauczą się zdyscyplinowania, odpowiedzialności,zaangażowania w 
wykonywaniu powierzonych im obowiązków zawodow.Zdobędą umiejętność działania w zespole 



 
obcojęzycznym,autoprezentacji przed zagranicznymi pracodawcami czego rezultatem może być chęć założenia 
własnej działaln.gospod.w branży ekonom.na rynku krajowym lub zagran.lub szybszy awans zawod.Łączna 
wniskowana kwota dofinansowania wyniesie 48 898Euro. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27547 

Tytuł projektu Praktykuj europejskie umiejętności, byś mógł przyjmować w regionie gości 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Bł.Ks. Romana Sitki w Mielcu 
ul. Warszawska 1 
39-300 Mielec 
tel. ,   
email: patosn@interia.pl, zsemlc@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 392650,94 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, Technikum nr 1, uczniowie klas II i III 
o kierunku technik obsługi  turystycznej (dwie grup 16 osobowe), dziewczęta i chłopcy. Projekt wychodzi 
naprzeciw potrzebom przyszłych absolwentów, wkraczającym niedługo na szczególnie konkurencyjny dziś 
rynek pracy, na którym zatrudnienie znajdują fachowcy z praktyczną znajomością realiów stanowiska pracy. 
Staż pozwoli młodzieży dostosować umiejętności zawodowe  do potrzeb rynku pracy i umożliwi większe 
wsparcie rozwoju sprzyjającego "włączeniu społecznemu".            
Głównymi  celami uczestnictwa młodzieży w projekcie są:  
1) zwiększenie atrakcyjności ich profilu jako potencjalnego pracownika, dostosowanego do norm i wymogów 
europejskiego rynku pracy 
2)stworzenie uczniom praktycznych warunków do realizacji treści programowych w zakresie specjalistycznego 
kierunku kształcenia 
3)umożliwienie młodzieży porównania nabywanych umiejętności w trakcie praktyk zawodowych w kraju z 
umiejętnościami nabywanymi podczas praktyk zagranicznych w kraju Unii Europejskiej 
4)doskonalenie w praktyce języka angielskiego, który w zglobalizowanym świecie jako lingua franca, jest 
podstawowym narzędziem pracy osób zatrudnionych w turystyce i innych dziedzinach życia w coraz bardziej 
zróżnicowanym społeczeństwie 
5) pobudzanie wewnętrznej motywacji i aktywności uczniów; rozwinięcie u młodych poczucia własnej wartości 
jako ważnego elementu w procesie psychicznego przygotowania do realiów wymagającego i konkurencyjnego 
środowiska pracy wśród młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych, która w znacznej mierze (67,5%) pochodzi ze 
środowisk wiejskich, rodzin rozbitych, Eurosierot, lub rodzin, które ucierpiały na skutek powtarzających się w 
regionie powodzi (2010,2011 r.) 
6)zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego dla uczniów oraz wspieranie idei mobilnej 
młodzieży 
Oczekiwane rezultaty to: 1) nabycie praktycznych umiejętności w wyspecjalizowanej dziedzinie 
2) podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w zakresie swej specjalizacji 
3) wykorzystanie wzorców stylu i sposobu pracy w kraju członkowskim i umiejętne jej wykorzystanie w kraju 
4)podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i poprawne posługiwanie się  nim, zwłaszcza w 
termonologii zawodowej 
5) rozwinięcie u młodzieży wewnętrznego wzmocnienia pozytywnego, nabycie pewności siebie  
6) wyrównanie szans i perspektyw zatrudnienia   w stosunku do młodzieży z innych środowisk 
7)zwiekszenie atrakcyjności szkoły na lokalnym i regionalnym rynku edukacyjnym 
Staż odbędzie się w miejscowościach: Totnes,Paignton, Torquay w Anglii; dla grupy pierwszej będzie to termin 
luty/marzec 2013 r., dla grupy drugiej wrzesień /październik 2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27549 

Tytuł projektu Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika 
ul. Obrońców Pokoju 44 
82-300 Elbląg 
tel. 55 234 06 64,   
email: dorota.elblag@wp.pl, zsisiu@onet.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 136919,53 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje udział uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach budowlanych. 
Będzie to grupa 16-osobowa składająca się z uczniów klasy drugiej i trzeciej ZSZ w zawodach: cieśla i technolog 
robót wykończeniowych w budownictwie oraz 2 opiekunów. Założeniem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje, zwiększające możliwości 
zatrudnienia w firmach budowlanych. Udział w zagranicznym stażu pozwoli im na kształtowanie umiejętności 
zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Podczas swego pobytu w Niemczech uczniowie będą mieli okazję 
do zapoznania się z materiałami budowlanymi i technologiami stosowanymi w tym kraju, poznania zasad 
organizacji pracy na budowie, porównania swoich doświadczeń zawodowych wyniesionych z zajęć 
praktycznych. Równolegle do szkolenia zawodowego będzie prowadzona nauka  języka niemieckiego 
związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. Staż zagraniczny stanowi integralną część szkolenia 
zawodowego młodzieży i ma pomóc jej w wejściu na rynek pracy. Staż - praktyka zawodowa uświadomi 
uczestnikom, jak duże znaczenie ma bardzo dobre praktyczne przygotowanie do wykonywania przyszłego 
zawodu po ukończeniu szkoły lub podjęcia dalszej nauki. Projekt stworzy młodzieży możliwość zapoznania się z 
europejskimi standardami pracy. Przyczyni się do poprawy pod względem jakościowym i ilościowym 
ogólnoeuropejskiej mobilności uczniów, zachęci ich do intensywniejszej nauki języków obcych. Zniweluje 
przeszkodę związaną z mobilnością zawodową, którą jest słaba znajomość języków obcych. Dzięki realizacji 
projektu szkoła pozna potrzeby pracodawców na rynku europejskim i dostosuje kształcenie zawodowe do tych 
wymagań, aby stworzyć swoim absolwentom jak największe szanse na rynku pracy. Uzyska doświadczenia, 
które będzie wykorzystywać w promocji swych absolwentów na rynku pracy. Uczniowie odbędą 3-tygodniowy 
staż w wybranych firmach przez organizację przyjmującą Vitalis Gmbh. Niemiecki partner, z którym ZSIŚiU 
realizował już jeden projekt dla podobnej grupy zawodowej został wybrany pod kątem współpracy szkoły z 
firmami "PERI" i "KNAUF", których zasady funkcjonowania i produkcja oparte są na  technologiach tego kraju. 
Staż odbędzie się w Lipsku/Schkeuditz, w terminie od 07.04.2013 do 27.04.2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27552 

Tytuł projektu Ciesielstwo - technolog drewna na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. Grunwaldzka 1 
78-550 Czaplinek 
email: liceumtech@pro.onet.pl, andrzej_polonski@op.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 90831,34 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pod tytułem „Ciesielstwo – technolog drewna na europejskim rynku pracy” będą realizowali uczniowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Drzewnego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Czaplinku.  
W ramach projektu 10 uczniów w zawodach: stolarz i technik technologii drewna będzie uczestniczyło w 4-
tygodniowym stażu w Centrum Kompetencji we Wriezen. Staż planujemy w maju 2013 r. W czasie tego stażu 
uczestnicy w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych poznają tajniki tradycyjnego budownictwa 
drewnianego. 
Ciesielstwo jest zawodem ginącym na terenie Polski północno-zachodniej, została zerwana ciągłość tradycji 
nauczania tego zawodu. Z uwagi na to, że lokalny i regionalny rynek pracy coraz silniej sygnalizuje potrzebę 
zatrudnienia przygotowanych w tym zawodzie pracowników to warto przywrócić kształcenie w tym zawodzie.  
W przyszłości planujemy wprowadzenie na stałe do oferty edukacyjnej szkoły nauczania w zawodzie cieśla. 
Staże uczniowskie mogą stać się szansą na zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych równoległych do 
zawodów głównych nauczanych w szkole stolarza i technologa drewna. Nie bez znaczenia jest także nabranie 
biegłości w posługiwaniu się językiem niemieckim (również zawodowym) oraz poznanie reguł funkcjonowania 
niemieckiego rynku pracy. Odbycie stażu umożliwi uczestnikom zdobycie uznawanych w krajach Unii 
Europejskiej umiejętności i kwalifikacji w zawodzie cieśla. Podczas stażu uczniowie będą mogli także poznać 
nieznane w Polsce nowoczesne technologie obróbki drewna na nowoczesnych maszynach. 
Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu atrakcyjności zawodów: stolarz i technik technologii drewna 
oraz przybliży ofertę edukacyjną dla potrzeb rynku pracy. Dodatkową korzyścią będzie poznanie przez uczniów 
kultury i obyczajów regionu, w którym odbędzie się staż, a także doskonalenie języka niemieckiego w praktyce. 
Od kilku lat kształcimy młodzież w zawodach stolarz i technik technologii drewna - bardzo nam zależy, aby 
młodzież nasza posiadała jak najlepsze kwalifikacje takie żeby potrafiła się odnaleźć na europejskim rynku 
pracy. Zdobyte podczas projektu umiejętności i doświadczenia zostaną wykorzystane w przyszłej pracy 
zawodowej uczniów. Centrum Kompetencji we Wriezen - partner przyjmujący naszych uczniów na staż jest 
przez nas sprawdzony i bardzo dobrze nam się z nim współpracuje. Posiada on bardzo dobre warunki 
techniczne do przeprowadzania staży (perfekcyjnie wyposażone hale z nowoczesnymi narzędziami i 
maszynami do obróbki drewna). O takiej bazie technicznej jaką posiada nasz partner my możemy tylko 
pomarzyć. 
Z Centrum Kompetencji zrealizowaliśmy siedem projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Młodzież 
powracająca ze staży jest bardzo zadowolona i żałuje, że tylko raz może z takiej formy praktyki zawodowej 
skorzystać. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27554 

Tytuł projektu Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 
al. Wojska Polskiego 502 
82-200 Malbork 
tel. 55 646 06 30,   
email: janstaw@wp.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 182634,32 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku jest promotorem projektu pt. „Doświadczenie zawodowe 
kluczem do kariery”  partnerem zagranicznym projektu jest ADC College z Londynu. 
Projekt zawiera propozycję 4 tygodniowego stażu zawodowego, planowanego na miesiące 
wrzesień/październik, dla grupy 15 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz 
technik obsługi turystycznej. Jego przebieg jest zgodny z programem praktyk zawodowych oraz podstawą 
kształcenia dla obu zawodów, która w obszarach treści realizowanych podczas praktyk, zawiera elementy 
wspólne dla obu kierunków.  
Realizacja staży w obiektach hotelarskich Londynu zarówno dla technika hotelarstwa, jak i technika obsługi 
turystycznej, ma swoje uzasadnienie w treściach zawodowych realizowanych przez oba kierunki. Pracownik 
branży turystycznej, aby przygotować ofertę turystyczną, która da klientowi pełne zadowolenie, musi znać 
zasady funkcjonowania obiektów hotelarskich, ich standardy, przypisany im poziom świadczeń oraz rodzaje 
dostępnych usług gastronomicznych. Ponieważ współczesny rynek usług jest bardzo wymagający, przez 
pracowników musi być pojmowany interdyscyplinarnie, a profesjonalną obsługę zagwarantuje im jedynie 
rzetelne przygotowanie zawodowe. 
Chcielibyśmy aby programy nauczania dla obu zawodów, realizowane w ZSP Nr 3, sprostały wysokim 
oczekiwaniom branży i przygotowały uczniów na to co czeka ich w przyszłości, jeśli podążą ścieżką kariery. 
Konsekwencją naszych działań jest przygotowanie staży zagranicznych przygotowujących młodzież na 
wielowymiarowe aspekty zawodów jakie wybrali, uświadomienie im nowych możliwości rozwoju oraz 
stworzenie kontaktu z multikulturową społecznością brytyjską.  
Podczas praktyk uczniowie poszerzą swoje umiejętności językowe, będą także mieli okazję rozbudować wiedzę 
z zakresu organizacji i techniki prac, związanych z zawodem wykonywanym w przyszłości. Najważniejszym 
celem projektu jest zawodowy rozwój uczniów, którzy zdobyte umiejętności w przyszłości wykorzystają w 
dalszej karierze zawodowej. Praktyki w Londynie są dla nich szansą na poznanie światowych standardów usług 
hotelarskich i turystycznych. 
Udział szkoły w projekcie zwiększy atrakcyjność kształcenia zawodowego, poprawi jego jakość i wydajność 
całej edukacji zawodowej. Uzyskany w wyniku praktyk certyfikat „Europass Mobility” uczyni proces kształcenia 
realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku prawdziwie europejskim. Dzięki niemu, 
uczniowie uczestniczący w projekcie uzyskają nowe szanse rozwoju i wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy, 
w sektorze usług hotelarskich i turystycznych w Polsce oraz Unii Europejskiej. 
Projekt odpowiada potrzebom rozbudowującego się w naszym regionie sektora usług hotelarskich i 
turystycznych. Perspektywy rozwoju turystyki oraz modernizacja bazy hotelarskiej w regionie, stwarzają 
młodzieży szansę zdobycia interesującej pracy. Staż pozwoli im obcować z  zupełnie nowym środowiskiem i 
stworzy okazję doświadczenia wielokulturowości społeczeństwa Londynu, będzie także okazją do kontaktów z 
szeroko rozumianą klientelą brytyjską o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach. Wielokulturowość stolicy 
Wielkiej Brytanii to zjawisko z jakim uczniowie do tej pory się nie zetknęli. Wobec rozwijającego się rynku 
usług turystycznych i hotelarskich w naszym regionie, można sądzić, że jego rozwój przyciągnie także nowych 
klientów, o równie wysokich wymaganiach. Wówczas, doświadczenia i nabyte umiejętności, będą dla 
uczestników stażu ważnym atutem, uczynią ich bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi na wymagającym 
rynku pracy. 
W trakcie stażu uwzględniono także program kulturowy, dzięki któremu uczestnicy będą mogli zapoznać się z 
kulturą kraju i okolicą odbywania stażu, zwiedzą muzea, galerie, poznają miejsca ważne dla turysty i każdego 
Brytyjczyka. 



 
W trakcie praktyk uczniom będzie towarzyszył opiekun nauczyciel zawodowego języka angielskiego, który 
będzie dla niech wsparciem i ułatwi przystosowanie się do nowego środowiska. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27557 

Tytuł projektu Potrawy regionalne w gastronomii europejskiej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida 
ul. Jana Zamoyskiego 6 
30-523 Kraków 
tel. 12 656 04 04,   
email: jolagn@wp.pl, henryho@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 406221,64 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, kształcący się w 
technikum w zawodach kucharz, kelner, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług 
gastronomicznych. Staż stanowić bedzie intergralną część ich szkolenia zawodowego. 
Celem projektu jest zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów w nowym środowisku zawodowym. 
Zagraniczne praktyki zawodowe pozwolą młodzieży zdobyć nowy zakres wiedzy i umiejętności, a zwłaszcza  
umożliwią im sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce, co będzie miało wpływ na dalszy ich rozwój . 
Staż umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju. 
Zachęci do otwartości i współpracy, rozwinie zdolności adaptacyjne.  
Stażyści poznają kulturę krajów partnera. Wzbogacą się o nowe słownictwo zawodowe, co ułatwi im 
znajomość i biegłość posługiwania się danym językiem obcym. Uczniowie otrzymają świadectwo Europass 
Mobilność oraz zaświadczenie od zagranicznych pracodawców. Poznanie kultury i obyczajów danego kraju 
przyczyni się do wzbogacenie ich poglądu na życie innych. Zdobyte doświadczenie i umiejętności 
absolwentów, w przyszłości pozwolą im na zakładanie własnych firm. Otrzymanie świadectwa Europass 
Mobilność przez uczestników otworzy im krajowe i zagraniczne  rynki pracy.  
Absolwenci naszej szkoły po zakończonych stażach zagranicznych, dzięki znajomości pracy w różnych 
warunkach zawodowych będą bardziej mobilni w krakowskim i europejskim środowisku  gastronomicznym.  
Realizacja projektu przewidziana jest  w okresie od 02.09.2012 do 31.05.2014. Uczestnicy wyjeżdzać będą w 
grupach 4-osobowych, według harmonogramu. Nasi partnerzy, to szkoły gastronomiczne w Cavaillon we 
Francji, Pradze w Czechach, Koszycach na Słowacji, Gyongyos na Węgrzech, Centrum Kształcenia Seynajoki w 
Finlandii. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27559 

Tytuł projektu Europejskie praktyki gwarancją wyższych kwalifikacji zawodowych 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie 
ul. Pułaskiego 70 
42-300 Myszków 
tel. 34 313 81 81,   
email: agnieszka.skorek@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 191025,67 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas drugich i trzecich uczący się w zawodach: technik spedytor 
342[02], technik architektury krajobrazu341[07], technik geodeta 311[10]. Łącznie 20 uczniów i 2 
opiekunów/nauczycieli. 
Termin realizacji praktyki zawodowej: 19.05.2013 r. do 8.06.2013 r. - 3 tygodnie. 
Miejsce odbywania praktyki: Niemcy, Lipsk - Schkeuditz, Firma Vitalis.  
Celem projektu jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych 
warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Zadania wynikające z 
projektu mają obejmować kurs komputerowy zorganizowany dla dwóch grup (jedna grupa to uczniowie 
technikum architektury krajobrazu i technikum w zawodzie geodeta, zdobywający pokrewne umiejętności 
zawodowe i pracujący na tych samych programach komputerowych jak np. C-Geo standard, druga grupa to 
uczniowie uczący się w zawodzie technik spedytor) oraz praktykę w firmach prowadzących dzialalność 
związaną z kierunkami kształcenia beneficjentów. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli 
możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, kształtowania właściwego stosunku do 
miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i 
kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania stereotypów i barier. Udział w projekcie 
umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych zdobytych w procesie kształcenia w szkole i 
zwiększy szanse na znalezienie miejsca pracy. Dzięki udziałowi w praktyce nasi uczniowie zdobędą: 
zaświadczenia, certfikaty, dyplomy, które wzbogacą ich dokumentację aplikacyjną. 
Firma Vitalis - jako partner przyjmujący, została przez nas wybrana, ponieważ dysponuje ogromnym 
doświadczeniem w tego typu przedsięwzięciach i dołoży wszelkich starań, aby praktyki odbyły się zgodnie z 
kierunkami kształcenia w naszej szkole. Firma ta posiada możliwość wyszukiwania właściwych przedsiębiorstw 
dla odbywających praktyki zawodowe, co gwarantuje właściwą realizację programu praktyki wynikającego z 
programu nauczania w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik spedytor i stanowi 
podstawę do zaliczenia praktyki w szkole. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27562 

Tytuł projektu ROBOMANIACY - nauka, pasja, marzenia 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. "Jędrusie" 
ul. Ruszczańska 23 
28-230 Połaniec 
tel. 15 865 03 25,   
email: mzyngier1@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 146820,52 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu są dwie ośmioosobowe grupy uczniów (w sumie 16 osób) Zespołu Szkół  w Połańcu z 
klas trzecich Technikum Elektronicznego (I grupa - wrzesień/październik 2012) oraz  (II grupa - 
wrzesień/październik 2013) o specjalności “elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”.  
Realizacja projektu będzie miała ogromne znaczenie dla  ZS POŁANIEC. Będzie to kontynuacja  innowacji w 
kształceniu, pozwalająca oferować nowe umiejętności dla poszczególnych grup uczniów (nabycie umiejętności 
montażu praktycznego zestawów elektronicznych oraz NOWOŚĆ !!! - nauka programowania robotów). 
Najważniejszymi celami projektu są: 
- dla partnera wysyłającego:  stałe zwiększanie zakresu innowacji w procesie kształcenia zawodowego 
techników elektroników  
- dla partnera przyjmującego: poprawa jakości ustawicznego szkolenia zawodowego (poprzez analizę 
porównawczą umiejętności zawodowych polskich uczestników z ich słowackimi rówieśnikami) 
- dla uczestników: możliwość poznania zasad zakładania oraz funkcjonowania firm elektronicznych z branży 
usługowo - projektowej na terenie Polski, Republiki Słowackiej i w innych krajach Unii Europejskiej, rozwój 
indywidualnych umiejętności praktycznych w dziedzinie „monter elektroniki przemysłowej” i "programowanie 
robotów", weryfikacja umiejętności własnych w odniesieniu do uczniów słowackich oraz poprawa szeroko 
rozumianych kompetencji zawodowych i językowych w zakresie słownictwa w zawodach elektronicznych. 
Oczekiwane rezultaty: 
- nabycie nowych umiejętności i kompetencji w tym pozytywne zakończenie szkoleń: "monter elektroniki 
przemysłowej" i "programowanie robotów" 
 - dzięki realizacji projektu za kilka lat powstanie jedna, dwie, trzy, ...., firmy z branży elektroniki lub robotyki w 
naszym   regionie i być może wiele innych w regionach gdzie zamieszkają i rozpoczną karierę nasi absolwenci. 
Projekt będzie realizowany w: Zespole Szkół (Technikum Elektronicznym) w Połańcu (od czerwca 2012 do 
grudnia 2013) oraz Spojena Skola  Presov, firmach SPINEA i PLOSKON, w Urzędzie Miejskim w Presovie oraz w 
Bratysławie (SOUE, Uniwersytecie Technicznym oraz Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej).  
Ambasador RP, objął honorowym patronatem, cykliczne, realizowane w trakcie każdego dotychczasowego 
projektu, spotkania uczniów z pracownikami AMBASADY RP w Bratysławie. 
Na 5 tygodniowy cykl stażu składają się: 
- kurs  "monter elektroniki przemysłowej" (1 tydzień) 
- kurs "programowanie robotów" (1 tydzień) 
- staż w firmach SPINEA i PLOSKON (2 tygodnie)  
- zajęcia praktyczne w Urzędzie Miejskim w Presovie oraz w Bratysławie w SOUE, Uniwersytecie Technicznym 
oraz  Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej (możliwość założenia małej firmy technicznej  z zakresu elektroniki, 
automatyki lub robotyki) oraz egzaminy potwierdzające nabyte umiejętności (1 tydzień) 
Program stażu został uzgodniony i zatwierdzony przez partnerów na podstawie analizy wielu wcześniejszych 
projektów edukacyjnych i został przez wszystkie zainteresowane strony, uznany za optymalny !!! 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27564 

Tytuł projektu Mobilność zawodowa oknem na Świat 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sobieskiego 6 
83-200 Starogard Gdański 
tel. 58 562 22 49,   
email: czaja@zse.com.pl, burczyk@zse.com.pl 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 106517,95 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Istotą projektu „Kluczowe umiejętności technika logistyka - oknem na świat” jest realizacja praktyk dla 
pilotażowej grupy wyodrębnionej w procesie rekrutacji (8 osób) uczniów klas trzecich kształcących się w 
zawodzie technik logistyk, realizujących  praktyki, zgodnie  z programem nauczania w tym zawodzie. 
Zaplanowano odbycie przez uczniów praktyki w  dwóch grupach w następujących terminach:4 osobowa grupa 
w czasie od 1.10 do 26 października br, następna 4 osobowa grupa od 25 lutego do 22 marca 2013r. Czas 
realizacji praktyk przewiduje się na okres 4 tygodni dla każdej grupy. W czasie pobytu młodzież realizuje 
program praktyk oraz program kulturalno – turystyczny. Każdej grupie 4- osobowej towarzyszy 1 nauczyciel –
opiekun . Partner po stronie szwedzkiej przyjmuje  na miejscu , tj. w Alveście , obie grupy uczniów, pomaga w 
zakwaterowaniu, aprowizacji i wskazaniu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów, pracodawcy i 
miejsca praktyki. W każdym miejscu pracuje dwuosobowa grupa praktykantów, jedna osoba ze Szwecji i jedna 
z Polski. Pracę grup nadzoruje mobilna grupa dwóch opiekunów , jeden ze strony polskiej i jeden po stronie 
szwedzkiej. Program praktyk stanowi efekt współpracy obu stron. Założenia do programu zostały uzgodnione  
poprzez kontakt osobisty/ wizyta w Polsce Torbjorna Johanssona/ oraz drogą mailową. W efekcie zostaną 
przygotowane i wdrożone następujące rezultaty:  
- wspólne programy praktyk,  
- program szkoleniowy dla innych pokrewnych zawodów np. technik spedytor,  
- metody i podejścia dydaktyczne,   
- narzędzia oceny umiejętności i kwalifikacji,  
- narzędzia do oceny nabytych umiejętności.  
Celem  projektu jest: kształcenie kluczowych kompetencji dla technika logistyka: porozumiewanie się w 
językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje 
informatyczne. Ich realizacja pozwoli nabyć każdemu z uczestników praktyk istotne dla zawodu umiejętności: 
planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się , umiejętność skutecznego komunikowania się w 
różnych sytuacjach oraz umiejętność efektywnego współdziałania w grupie. Celem nadrzędnym projektu jest 
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w 
początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego. Dla uczestników programu przewiduje się: zdobycie 
doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty),naukę języków obcych, w szczególności w 
zakresie słownictwa specjalistycznego; zwiększenie otwartości i mobilności; poznanie kultury innego kraju, 
zwiększenie pewności siebie,  szans na rynku pracy oraz uświadomienie konieczności dalszego kształcenia. 
Wszystkie kwalifikacje, umiejętności  oraz cele główne i operacyjne programu Leonardo da Vinci wpisują się w 
cele strategii Miasta Starogardu Gdańskiego i regionu Kociewia: „mieszkańcy powiatu to ludzie dobrze 
wykształceni, mobilni i otwarci na nowe technologie i innowacje”. Oprócz wspomnianych rezultatów projektu 
zostaną wypracowane produkty: dokumenty Europass, ankiety ewaluacyjne, dzienniczki praktyk, dokumenty 
ukończenia praktyki, programy praktyk. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27565 

Tytuł projektu 
Zagraniczne staże zawodowe innowacyjnym elementem kształcenia uczniów 
ZSP nr 4 w Jaworznie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie 
ul. Armii Krajowej 5 
43-603 Jaworzno 
tel. 32 615 57 15,   
email: ekonomik4@interia.pl, 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 380537,69 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie 36 uczniów ZSP nr 4 w Jaworznie z klas trzecich technikum o specjalnościach: 
technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, kucharz i kelner (trzy grupy po 12 
uczniów).  Wezmą oni udział  w stażach w różnej wielkości przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarsko – 
gastronomicznych we  Włoszech.  Z  każdą grupą wyjedzie opiekun. Długość stażu – 3 tygodnie, wyjazdy grup 
będą następowały w okresie: kwiecień - lipiec  2013 r., między powrotem jednej grupy a wyjazdem kolejnej 
będą tygodniowe przerwy potrzebne ze względów organizacyjnych zarówno dla wnioskodawcy, jak i partnera 
(korzystne dla wprowadzenia korekt do programów stażu, czy też na zmian organizacyjnych w projekcie). 
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia kompetencji zawodowych uczestników o nowe elementy i 
poznania zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się podczas pracy w obcym 
środowisku zawodowym. W programach stażu, przygotowanych we współpracy z lokalnymi pracodawcami i 
uwzględniającymi ich życzenia i potrzeby, położono nacisk na pracę w zespole, umiejętność improwizacji i 
elastycznego dostosowywania się do oczekiwań klienta oraz szybkich zmian sytuacji w przedsiębiorstwie. 
Projekt odpowiada też potrzebom promocji regionu i szkoły (zwłaszcza poprawy poziomu kształcenia i wzrostu 
jej atrakcyjności i konkurencyjności na lokalnym rynku edukacyjnym), zaspokoi tez potrzeby pracodawców 
odnośnie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem międzynarodowym. 
Podstawowe cele stażu to wspomożenie uczestników w podwyższaniu umiejętności zawodowych i nauce 
języka obcego.  Inne cele to poznanie kultury, tradycji  i zwyczajów kraju przyjmującego, zwalczanie 
stereotypów i uprzedzeń kulturowych oraz wzmocnienie otwartości i tolerancji na różnice kulturowe czy 
religijne. 
Rezultatem stażu będzie wydatne podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczeń potrzebnych 
do pracy na poziomie dającym satysfakcję uczestnikom i umożliwiającym im znalezienie pracy  odpowiadającej 
ich ambicjom i umiejętnościom. Wartością dodaną projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez 
akceptowany i cieszący się uznaniem we wszystkich krajach UE dokument Europass Mobilność, uzyskanie 
przez uczniów certyfikatów ukończenia kursów językowych i certyfikatów odbycia stażu poświadczonych przez 
partnerów projektu (co spełnia cel nr 4 programu LdV), także przełamanie bariery w posługiwaniu się 
zawodowym językiem obcym.  
W projekcie udzielone zostanie wsparcie zdolnym zawodowo uczniom z terenów o wysokim bezrobociu 
strukturalnym, z których znacząca część – ze względu na sytuację rodzinną – zagrożona jest wykluczeniem 
społecznym.  
Dzięki realizacji projektu zwiększy się ilość osób biorących udział w projektach mobilności (cel LdV nr 1), 
poprawi się współpraca między instytucjami kształcenia zawodowego w Europie (cel nr 2), a wykorzystanie 
doświadczeń stażu w nauczaniu w szkole wypełni cel nr 3. Pobyt na stażu będzie dla uczniów doskonałą 
zachętą do dalszej nauki języków, co oznacza spełnienie celu nr 5. 
Projekt uwzględnia tez priorytet krajowy nr 1 (ZSP Nr 4 w Jaworznie nie realizował dotychczas projektu w 
ramach programu LdV) i nr 2 (projekt, przygotowany we współpracy z lokalnymi pracodawcami, uwzględnia w 
programach staży ich potrzeby odnośnie nabywanych przez stażystów umiejętności). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27568 

Tytuł projektu 
Aktywny uczeń - wartościowy pracownik. Zagraniczny staż zawodowy 
kluczem do konkurencyjności na rynku pracy 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 
ul. Wojska Polskiego 31 
28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41 378 43 39,   
email: lkaleta@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 183750,49 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Aktywny uczeń - wartościowy pracownik. Zagraniczny staż zawodowy kluczem do konkurencyjności 
na rynku pracy" zakłada 4-tygodniową praktykę zawodową w Hiszpanii uczniów klas III Niepublicznego 
Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach. Są to młodzi ludzie w wieku 17 -19 lat. Praktyka jest 
integralną częścią kształcenia zawodowego. Wymiar czasowy praktyki zawodowej oraz treści kształcenia 
określają programy do nauczania poszczególnych zawodów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Uczestnikami będą uczniowie kształcący się w zawodach: I grupa - zawód: technik informatyk (8 
osób), II grupa - zawód: technik hotelarstwa (8 osób). Zatem program stażu został opracowany na podstawie 
programów zawodowych: 312[01]/T,Sp/MENiS/2004.06.14 - dla technika informatyka, 
341[04]/MEN/2008.02.07 - dla technika hotelarstwa. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie, wybrani drogą 
selekcji, spełniający określone w projekcie kryteria. Staż będzie atrakcyjną formą realizacji praktyki 
zawodowej, a zarazem nagrodą dla uczniów za ich dotychczasową postawę. Będzie okazją do nabywania 
umiejętności zawodowych w środowisku europejskim. Odpowiada potrzebom naszych uczniów pochodzących 
ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, z rodzin niezamożnych. Będzie okazją do wyrównania szans 
edukacyjnych, kulturowych i językowych. Pozwoli na nabycie doświadczenia zawodowego w odmiennym 
kulturowo i językowo środowisku. Będzie stwarzał możliwość konfrontacji rzeczywistości zawodowej obu 
krajów partnerskich. Dodatkowo przyczyni się do kształcenia umiejętności lingwistycznych uczniów, gdyż 
przewiduje  przygotowanie językowe (język hiszpański i język angielski zawodowy), przygotowanie kulturowe i 
pedagogiczne w Instytucji Wysyłającej oraz szkolenie językowe (język hiszpański) a także kulturowe w miejscu 
odbywania stażu w Hiszpanii. Przygotowanie kulturowe i językowe w Hiszpanii obie grupy zawodowe będą 
odbywały wspólnie. Młodzież będzie dzieliła się na grupy zawodowe na czas odbywania praktyki zawodowej. 
Natomiast przygotowanie językowo-kulturowe oraz pedagogiczne w kraju będzie się odbywało  w szkole 
macierzystej. Najważniejsze cele stażu: 
1. rozwój zawodowy jego uczestników poprzez odbycie stażu w jednym z krajów Unii Europejskiej, 
2. nabycie doświadczenia zawodowego - kompetencji i umiejętności określonych programem stażu, 
3. funkcjonowanie w innym środowisku zawodowym, kulturowym i językowym, 
4. przeprowadzenie zajęć językowych w Instytucji Wysyłającej, jak i Przyjmującej, 
5. doskonalenie znajomości i umiejętności posługiwania się językiem obcym,  
6. poznanie podstaw języka hiszpańskiego,   
7. poznanie kultury i zabytków kraju Przyjmującego, 
8. nabycie doświadczenia w poruszaniu się po Europie. 
Oczekiwane rezultaty: nabycie doświadczenia zawodowego, zdobycie kompetencji i umiejętności 
zawodowych, wzrost mobilności, aktywności, przedsiębiorczości i samodzielności uczestników stażu, rozwój 
umiejętności komunikacji interpersonalnej, podniesienie poziomu posługiwania się językiem angielskim i 
hiszpańskim - szczególnie w zakresie komunikacji, zmiany osobowościowe uczestników stażu (wzrost 
odpowiedzialności, motywacji do dalszej nauki, potrzeby kształcenia ustawicznego), podniesienie atrakcyjności 
i konkurencyjności uczestników stażu na lokalnym rynku pracy, zdobycie dokumentów potwierdzających 
nabyte umiejętności (certyfikaty, Europass Mobilność). Planowany termin odbywania stażu: 24.02.2013 r. - 
23.03.2013 r.  Miejsce odbywania stażu: Walencja w Hiszpanii. Organizacja Przyjmująca - Europa : Movilidad 
Estudiantil S.L.  w Pedreguer. Jest to instytucja zajmująca się organizowaniem wyjazdów i pobytów 



 
europejskich uczniów podczas praktyk zawodowych realizowanych w firmach w Hiszpanii. Zapewnia ona 
prawidłową realizację stażu poprzez zabezpieczenie zakwaterowania, wyżywienia, opiekę i pomoc 
merytoryczną przy realizacji programu praktyk, zagospodarowanie czasu wolnego, realizację przygotowania 
kulturowego i językowego oraz transport. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27569 

Tytuł projektu Mobilny uczeń na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Izba Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Lublinie 
Rynek 2 
20-111 Lublin 
tel. 81 532 80 11,   
email: teresakomisarczuk@izba.lublin.pl, izba@izba.lublin.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 337075,31 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych z województwa lubelskiego – mechaników, stolarzy, 
cukierników, piekarzy, kucharzy, rzeźników- wędliniarzy, fryzjerów.  Cztery grupy uczniów wyjadą do czterech 
europejskich krajów. Program praktyk zagranicznych został przygotowany we wspołpracy z pracodawcami. 
Projekt ma rownież na celu stymulowanie u uczniów chęci rozwoju zawodowego i mobilności zawodowej. W 
czasie trzytygodniowego wyjazdu uczniowie odbędą w zagranicznych przedsiębiorstwach praktyki zawodowe 
podnoszące ich kwalifikacje oraz szkolenie językowe. Zostaną im przedstawione możliwości rozwoju 
osobistego i zawodowego na europejskim rynku pracy. Praktykanci w każdym zawodzie mają wyznaczone 
zadania do wykonania dzięki czemu wzbogacą swoje umiejętności oraz zdobędą nowe doświadczenia. Po 
powrocie grupy wymienią się informacjami nt. pracy w  krajach które odwiedzili. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27573 

Tytuł projektu Staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej Unii Europejskiej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego 
ul. Sandomierska 27 
39-400 Tarnobrzeg 
email: ebrzozowska5@gmail.com 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 391422,35 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Staże w branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej Unii Europejskiej" został napisany w celu 
stworzenia szansy dla młodzieży uczącej się w naszej szkole na zdobycie doświadczenia zawodowego w 
nowoczesnych agencjach turystycznych, hotelach i zakładach gastronomicznych Unii Europejskiej, w naszym 
wypadku w Salamance w Hiszpanii oraz Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wezmą w nim udział uczniowie klas 2,3 i 
4  Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia  
i Gospodarstwa Domowego. 
Program stażu kładzie nacisk na naukę nowinek z zakresu kuchni i kultury śródziemnomorskiej jak i obsługę 
gości w hotelach i pensjonatach ukierunkowanych na obsługę rodzin – w stażach zawodów gastronomiczno - 
hotelarskich.  
Wyjazd na staż odbędzie się w dwóch turach:  
1 grupa - hotelarzy (16 osób + 2 opiekunów) wyjedzie na staż do Wielkiej Brytanii w październiku 2012 roku,  
2 grupa - gastronomów (16 osób + 2 opiekunów) wyjedzie do Hiszpanii w czerwcu 2013 roku. 
Każdy z uczestników grupy hotelarzy otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kulturowe oraz odbędzie kurs 
języka angielskiego zawodowego (30 godz.) 
Grupa gastronomów odbędzie kurs hiszpańskiego (100 godzin) + 20godz. języka angielskiego zawodowego.  
Projekt został stworzony aby umożliwić młodym adeptom wyżej wspomnianych zawodów zdobycie praktyki, 
poszerzenie wiedzy i doświadczenia w swojej dziedzinie w innym kraju.  
Ideą przewodnią jest umożliwienie uczniom odnalezienia się w obcym środowisku, poznanie innych metod i 
organizacji pracy, odmiennej kultury i zwyczajów a także doskonalenie umiejętności językowych i 
interpersonalnych w środowisku wielokulturowym. Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzyma Certyfikat 
od organizacji przyjmującej oraz unijny dokument Europass Mobility potwierdzający nabyte kwalifikacje 
zawodowe na terenie Unii Europejskiej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27576 

Tytuł projektu 
Kreatywność i integracja kluczem do profesjonalnej obsługi klienta na rynku 
europejskim 

Beneficjent 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich 
Armii Ludowej 1 
26-600 Radom 
tel. 48 366 29 96,   
email: d.kalita@zssih.radom.pl, szkola@zssih.radom.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 267386,96 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt szkolenia jest skierowany do uczniów Technikum kształcących się w zawodach: kelner, technik 
żywienia, technik obsługi turystycznej. Partnerem w realizacji Projektu jest włoska firma Sistema Turismo s.r.l. 
posiadająca wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. Głównym celem projektu jest szkolenie 
- staż zagraniczny pozwalający na zapoznanie uczniów z nowymi technologiami, technikami i metodami pracy, 
a następnie ich wdrożenie i stosowanie w praktyce. Istotne jest również, aby uczniowie zrozumieli jak ważne 
jest nabywanie nowych umiejętności "ponadstandardowych" i kompetencji, które pozwolą im na pełniejsze 
wykorzystanie posiadanych już możliwości. Porównanie zasad i metod pracy we włoskim sektorze usług 
pozwoli uczestnikom na przygotowanie się do profesjonalnego wykonywania zawodu dostosowanego do 
wymogów krajów Unii Europejskiej. Istotnym elementem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych 
oraz propagowanie współpracy na poziomie europejskim w zakresie "Uczenia się przez całe życie", zwiększania 
atrakcyjności nauki, wrażliwości na różnorodność kulturową i językową w Europie oraz promowanie rozwoju 
mobilności edukacyjnej i zawodowej wśród młodych ludzi. Dzięki integracji zawodowej powstałej w wyniku 
połączenia uczestników kształcących się w różnych zawodach uczniowie nabędą umiejętność współpracy nie 
tylko we własnej grupie zawodowej. Stworzenie poprawnych relacji interpersonalnych wzmocni w 
uczestnikach poszanowanie dla ludzi pracujących w  innych zawodach, a także pozwoli na otwarcie na 
wielokulturowe i wielozawodowe środowisko. Jednym z celów projektu jest stworzenie europejskiego wzorca 
profesjonalnej obsługi klienta umożliwiającego swobodne poruszanie się w obszarze usług turystyczno-
gastronomicznych. Wykorzystujący ten wzorzec uczniowie będą mogli wykazać sie kreatywnością przy jego 
tworzeniu i czerpać inspiracje do dalszej pracy. Nabycie nowych, kompatybilnych doświadczeń, a przez to 
wzbogacenie kompetencji odpowiadających standardom unijnym, zwiększy konkurencyjność uczestników 
projektu na regionalnym rynku pracy oraz zmotywuje do samokształcenia. Wymiernym efektem 
podejmowanych działań będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego we wstępnym jego etapie. 
Projekt zakłada wysłanie trzech ośmioosobowych grup pod opieką opiekunów do Rimini we Włoszech w 
okresie od marca do listopada 2013. Czas trwania stażu 3 tygodnie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27577 

Tytuł projektu Aktywizacja Zawodowa Kluczem do Kariery BIS 

Beneficjent 

Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Nauki "Eureka" 
w Strzelnie 
ul. Gimnazjalna 17 
88-320 Strzelno 
email: emc0@onet.eu, emc0@onet.eu 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 305943 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Głównym celem projektu jest wsparcie 40 osobowej grupy uczniów Trzyletniego Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych Centrum Nauki „Eureka” w Strzelnie, uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w 
zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty, 
zwiększających ich szanse na zatrudnienie i uczestnictwo w europejskim rynku pracy. Zgodnie z założeniami 
projektu AKTYW-KARIERA BIS, kluczowym jest umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych i podwyższenia 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, językowych i międzykulturowych. Ponadto  w ramach projektu planuje 
się przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia lub też prowadzenia działalności gospodarczej na 
poziomie lokalnym, regionalnym czy też europejskim. Zadaniem partnerów jest organizacja staży, w taki 
sposób, by uczestnicy nabyli najbardziej pożądanych umiejętności, które następnie zostaną wykorzystane dla 
rozwoju zawodowego. Zarówno inst. wnioskująca, jak partnerzy projektu dołożą wszelkich starań aby 
uczestnicy nabyli najbardziej przez nich pożądanych kwalifikacji i kompetencji, które spożytkować będą mogli  
po zakończeniu realizacji praktyk. Grupę docelową projektu stanowi 40 uczniów Trzyletniego Technikum dla 
Dorosłych w Strzelnie, zawód: technik mechanik, specjalność mechanik pojazdów samochodowych. Wraz z 
rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z 
zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów. Technikum pojazdów samoch., dzięki nowemu 
programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie 
fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Program staży zagranicznych pragnie umożliwić uczestnikom 
dostęp do jeszcze większego poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych. W związku z powyższym szkoła 
wspólnie z partnerami, opracowała program 2-tygodniowych staży dla grupy 40 uczniów klas I i II. Praktyka 
zorganizowana zostanie przez instytucję wysyłającą INTER oraz partnera pośredniczącego Vitalis. Uczestnikami 
projektu są osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem społecznym, które wypadły z systemu edukacji dla 
młodzieży, ale kontynuują edukację  w szkole dla dorosłych. Z uwagi na fakt, że uczestnicy projektu są 
zdeterminowani do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji kluczowym jest odpowiednie motywowanie 
do rozwoju i indywidualne podejście. Projekt w pełni odpowiada potrzebom uczestników w zakresie rozwoju 
kompetencji  i kwalifikacji zawodowych, kulturowych i językowych. Niezbędną  jest bowiem we współczesnym 
świecie umiejętność radzenia sobie w odmiennym kulturowo środowisku, w tym również umiejętność 
komunikowania się w języku obcym. Z uwagi na fakt, iż przemysł samochodowy oraz usługi związane z 
sektorem mechaniki samochodowej rozwijają się niebywale szybko, koniecznym jest dostosowanie 
posiadanych kwalifikacji do wymagań rynku (szybka dezaktualizacja posiadanej wiedzy). W wyniku realizacji 
projektu przewidujemy, iż uczestnicy zdobędą unikalne doświadczenie zawodowe, a więc zwiększą swoje  
szanse na uzyskanie zatrudnienia lub też samozatrudnienie. Uczestnicy staży podniosą kompetencje językowe, 
poprawią umiejętności komunikacyjne, podniosą poziom pewności siebie oraz  poprawią własny wizerunek i 
nabędą wiary we własne możliwości. Praktyki realizowane będą według planów merytorycznych, które mają 
na celu zaspokojenie potrzeb uczestników związanych z doskonaleniem zawodowym, poprzez optymalny 
wybór miejsc odbywania stażu. Czas projektu to 12 m-cy. Uczestnicy odbędą staże trwające 2 tygodnie w 2 
grupach po 20 osób w Niemczech w nowoczesnych, dobrze wyposażonych i zaawansowanych technologicznie 
zakładach z branży motoryzacyjnej (naprawa pojazdów). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27578 

Tytuł projektu 
Mobility ahead - wzmacnianie kompetencji zawodowych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście potrzeb rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 
ul. Piastowska 5 
78-100 Kołobrzeg 
tel. 94 35 239 36,   
email: zsmech@kolobrzeg.powiat.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 300591,01 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będą uczestniczyć uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, uczący się w zawodzie 
kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,  z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, będący w początkowym etapie kształcenia zawodowego i realizujący 
zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych oraz w OSW „Gryf” w Kołobrzegu. Ich poziom przygotowania 
zawodowego jest niewystarczający, co radykalnie zmniejsza ich szanse na rynku pracy. Ponadto ich 
niepełnosprawność intelektualna zwiększa ich marginalizację społeczną i przyczynia się do ich zagrożenia 
wykluczeniem społecznym. 
Specjalne potrzeby szkoleniowe tych uczniów wynikają z braku dostępu tych uczniów do nowoczesnego 
sprzętu i urządzeń, dostępu do najnowszej wiedzy związanej z nauczanymi zawodami, odbywania praktycznej 
nauki zawodu poza otwartym rynkiem pracy oraz wykonywania przez uczniów w zasadzie tylko prostych 
czynności i prac pomocniczych. 
Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu zweryfikowane przez organizację 
pracodawców (Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno–Uzdrowiskowe w Kołobrzegu) i ma na celu: 
- podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników projektu, 
- poszerzenie zasobów ich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych poprzez realizację programu  
przygotowania oraz udział w realizowanym stażu, 
- wzmocnienie mobilności uczestników projektu, ich rozwoju osobistego poprzez prowadzone warsztaty 
interpersonalne, program wsparcia pedagogiczno – psychologicznego, kursy językowe z naciskiem na 
komunikację i słownictwo zawodowe oraz organizację warsztatów upowszechniających rezultaty projektu. 
Oczekiwanymi rezultatami projektu będą: 
a. rezultaty twarde: zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanie międzynarodowych certyfikatów 
przez uczestników stażu, dokumentów Europass Mobilność, zaświadczeń o udziale w programie 
przygotowania; 
b. rezultaty miękkie:  poprawa umiejętności zawodowych, wzrost pewności siebie, umiejętności  pracy w 
zespole pod nadzorem zagranicznych szkoleniowców, poprawa umiejętności komunikacyjnych i językowych. 
Projekt został zaplanowany na 18 miesięcy, tj. okres pomiędzy 01 lipca 2012 a 31 grudnia 2013 roku, 
natomiast staże realizowane będą w okresie od 01 kwietnia do 30 października 2013 roku w starannie 
wyselekcjonowanych organizacjach partnerskich. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27581 

Tytuł projektu Osiągnąć sukces poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe w Niemczech 

Beneficjent 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
Nawojowa 348b 
33-335 Nawojowa 
tel. 18 445 70 32,   
email: dyrektor@ckpiu.nawojowa.eu,  

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 268828,34 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie ,,Osiągnąć sukces poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe w Niemczech" planujemy  staże 
dla 32 uczniów technikum ekonomicznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krynicy Górskiej, Zespołu Szkół w Starym Saczu, Zespołu Szkół w Łącku podzielonych na 
dwie grupy po 16 uczniów  i 2 opiekunów -  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych i nauczyciel 
języka niemieckiego z Szkół biorących udział, oraz partner przyjmujący F+U Sachsen  gGmbH w Chemnitz, który 
dysponuje własną bazą dydaktyczno - ćwiczeniową oraz hotelową. Stażyści będą część staży realizować w 
Niemieckich przedsiębiorstwach, podglądać procesy produkcji, organizację, elementy promocji(LEO-OpObj-3.  
Firma przyjmuje do siebie stażystów z całego świata.  Staże  w Chemnitz  prowadzone na europejskim 
poziomie są ogromną szansą dla technika ekonomisty. Głównymi potrzebami jakie zaspokoją staże  niniejszego 
projektu są m.in. oczekiwania pracodawców sądeckiego rynku pracy  co do nauczenia zawodu, kształtowanie 
w uczniu postawy pracy, kreatywnego myślenia i samodzielnego działania, wzrost wiedzy zawodowej w 
zakresie biznesu, organizacji, zarządzania, prowadzenia dokumentów i ich obiegu, wiedzy ogólnej oraz 
umiejętności językowych,  interkulturowych, które w przyszłości uczniowie wykorzystają w pracy zawodowej 
bądź do otwarcia  własnych przedsiębiorstw (zgodnie z programem nauczania TE 341(02)/2008) 
1. Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej. 
2. Praca biurowa w jednostce organizacyjnej. 
3. Działalność marketingowa w jednosce organizacyjnej. 
Celem tego projektu jest  transfer wiedzy praktycznej, jak  również wspieranie europejskiej współpracy w 
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wzrost mobilnośći wiedzy i kompetencji uczniów, a przez 
to zwiększenia ich szans na zatrudnienie w UE, koresponduje z priorytetami programu LdV. Rezultatami będzie 
doświadczenie zdobyte przez 32 uczniów  w równej liczbie dziewczyn i chłopców podczas praktyki 
zagranicznej(LEO-OpObj-1). Praca  powinna zaowocować  podniesieniem  ich doświadczenia zawodowego 
zgodnie z wymogami UE. Rezultatem będzie wyrównanie szans dostępu naszych uczniów do stażu na poziomie 
właściwym dla niemieckiego systemu kształcenia, oraz rozwojowi mobilności  kompetencji młodych ludzi, tak 
aby w przyszłości byli w stanie spełnić najwyższe standardy oferowanych własnych umiejętności i 
dostosowania się do wymagań i konkurencyjności na europejskim rynku pracy. Efektem będzie uzyskanie 
wysokiego poziomu kwalifikacji  poprzez fakt, że uczestnicy projektu będą pracowali na terenie innego 
państwa w UE bezpośrednio w niemieckim ośrodku szkoleniowym oraz bezpośrednia poprawa jakości 
kształcenia, porawa wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe  i zwiększenie 
atrakcyjności kształcenia zawodowego  naszych uczniów. Staż zwiększa też szanse zdania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe . Z uwagi na europejski poziom nauczania i potrzebę 
usamodzielnienia się młodych techników, udział w projekcie będzie dużą renomą nie tylko dla samych jego 
uczestników, ale też dla całej szkół, a także zachętą dla przyszłych uczniów. Wykonywanie przez uczniów  prac 
biurowych, poznanie odmiennych materiałów  przyniosą im radość pracy. Dokumentowanie indywidualnych 
osiągnięć uczniów uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego, a następnie wykorzystanie tych prac jako 
dydaktycznych przez młodsze klasy zgodnie z ideą europejskiego systemu transferu.Sięgnięcie do nowych 
technologii niemieckiego programu do prowadzenia firmy, wniesie nową jakość w proces nauczania -po raz 
pierwszy pracodawcy, Ckpiu uczniowie pracowali wspólnie nad projektem o wymiarze europejskim.  
Realizacja projektu zakładana jest w terminie od do 20.07.2012 do 20.01.2013, natomiast fizyczny staż w 
dniach od  22.10.2012 - 09.11.2011 i 12.11.2012 -30.11.2012 u partnera w Chemnitz, który ze swojej strony 
(poza przygotowaniem krajowym), przygotuje naszych uczniów do "fizycznego otwarcia drzwi 
przedsiębiorstwa". 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27582 

Tytuł projektu Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 
ul. Odrowąża75 
03-310 Warszawa 
email: oksirol125@wp.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 335589,76 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Nasza szkoła specjalizuje się w kształceniu zawodowym i nigdy nie realizowała projektu Leonardo da Vinci. W 
projekcie weźmie udział 30 osób. Są to uczniowie klas hotelarskich i turystycznych czteroletniego technikum, 
które wchodzi w skład naszej szkoły.  
Projekt odpowiada na potrzeby uczniów naszego technikum, którzy będą mogli zdobyć nowe doświadczenia 
zawodowe co wpłynie korzystnie na ich przyszłą karierę zawodową. 
Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby szkoły w zakresie poprawy jakości kształcenia 
zawodowego,poszerzenia ofert praktyk zawodowych,rozwijania współpracy z hiszpańskimi pracodawcami oraz 
podniesie atrakcyjności kształcenia zawodowego i poprawi wyniki rekrutacji.  
Dzielnica Targówek, na terenie której znajduje się szkoła, będzie mogła promować wysokiej jakości kształcenie 
zawodowe w regionie, środowisko lokalne uzyska wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem 
europejskim, co wpłynie korzystnie na rozwój sektora hotelarsko-turystycznego. 
Najważniejsze cele naszego projektu to: poznanie aspektów pracy zawodowej w innych warunkach 
kulturowych i językowych;podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczestników;doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na specjalistyczną terminologię;opanowanie 
podstaw języka hiszpańskiego,jako dodatkowy atut;promowanie wiedzy o innych kulturach i 
obyczajach;kształtowanie postaw tolerancji i zwalczanie uprzedzeń, stereotypów; poznanie zasad pracy w 
zespole różniącym się kulturowo i językowo. 
Oczekiwane rezultaty: pogłębienie umiejętności zawodowych i językowych naszych uczniów; wzrost poczucia 
własnej wartości i otwartości uczestników projektu;wzrost prestiżu szkoły i zwiększenie zainteresowania szkołą 
wśród gimnazjalistów i ich rodziców; budowa pozytywnego wizerunku jednej z najsłabiej rozwiniętej dzielnicy 
Warszawy-Targówka.  
Praktyki odbędą się w kwietniu 2013, w hotelach i biurach turystycznych, które zaproponuje Centro Superior 
de Hosteleria y Turismo  w Walencji. Staż będzie trwał 4 tygodnie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27584 

Tytuł projektu Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu 

Beneficjent 

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 
ul. Edukacji 21 
43-100 Tychy 
tel. 32 218 00 50,   
email: stoleckaa@wp.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 137023,92 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach kształcący się w zawodzie kucharza odbędą staż w 
restauracjach w Walencji w Hiszpanii. Dwie 6-osobowe grupy uczniów zostaną wysłane na dwutygodniowy 
staż w kwietniu 2013 i kwietniu 2014 roku. W tym projekcie celem na równi ze zdobyciem nowych 
umiejętności zawodowych w środowisku zagranicznym jest pozyskanie przez naszych uczniów, którzy są 
osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowych doświadczeń społecznych, nabycie umiejętności 
radzenia sobie w nowych, stresujących i nieznanych dla nich sytuacjach życiowych. Chcielibyśmy, aby nasi 
przyszli absolwenci uwierzyli w siebie i swoje możliwości. Wyjazd ten ma być pewnym motorem zmian w ich 
życiu. Ma im uświadomić, że swoją ciężką pracą i zaangażowaniem są w stanie wiele się nauczyć i znaleźć w 
przyszłości odpowiednią pracę, nawet gdyby wiązało się to z dużymi wyrzeczeniami. Nie chcemy aby byli 
kolejnymi biernymi bezrobotnymi. Partnerem goszczącym naszych beneficjentów będzie renomowana szkoła 
hotelarsko-gastronomiczna w Walencji. Praktyki przewidziane są na okres wiosenny, kiedy restauracje oraz 
bary mają zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. W tym aspekcie chcielibyśmy także, aby nasi 
uczniowie mieli okazję, której nigdy dotąd nie mieli, do realnego  wykorzystania znajomości języka 
angielskiego a przede wszystkim nauczenia się nowego słownictwa. Celem stażu w aspekcie czysto 
zawodowym jest poznanie nowych i nieznanych dla nich smaków i potraw kuchni hiszpańskiej. Będą mieli  
możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw hiszpańskich, organizacją pracy w 
kuchni, zasadami zachowania higieny i sposobami okolicznościowego aranżowania sali. Zdobyte umiejętności 
przydadzą się beneficjentom po powrocie w restauracjach, gdzie odbywają zajęcia praktyczne oraz w przyszłej 
karierze zawodowej i rozwoju osobistym. W przyszłości zwiększą szansę na zatrudnienie w regionie, kraju i za 
granicą. Oprócz tego przyczynią się do pobudzenia ich aktywności życiowej i przedsiębiorczości oraz być może 
zmotywują do założenia w przyszłości własnej działalności. Projekt przewiduje otrzymanie dokumentu 
EUROPASS MOBILNOŚĆ przez beneficjentów, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe, językowe i 
społeczne. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27585 

Tytuł projektu Podążając za europejskimi standardami 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych "COGITO" 
ul. Matejki 5 
41-100 Siemianowice Śląskie 
email: sabinab00@poczta.onet.pl, cogito@poczta.onet.eu 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 379152,51 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Inicjatorem projektu "Podążając za europejskimi standardami" jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito" 
w Siemianowicach Śląskich, kształcący młodzież w kierunkach hotelarsko-gastronomicznych. Głównym 
partnerem projektu jest  firma cosultingowa Polaris Enterprise, działająca w Stattford w Wielkiej Brytanii. 
Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów klas hotelarsko-gastronomicznych z wiadomościami z 
zakresu przyzwyczajeń gości pochodzących z danego kraju celem lepszego wypełniania swoich obowiązków 
zawodowych w przyszłości. W trakcie praktyk zawodowych beneficjenci uczestniczyć będą w szkoleniach z 
zakresu struktury organizacyjnej zakładów hotelarsko-gastronomicznych, w których będą odbywały się 
praktyki, z zakresu słownictwa zawodowego używanego w recepcji, biurach przyrecepcyjnych, salach 
restauracyjnych, zapoznawali się z systemami rezerwacji w zakładach hotelarskich danego kraju.  
Ponadto młodzież w ramach stażu będzie miała możliwość zwiedzenia najlepszych zakładów hotelarsko-
gastronomicznych, znajdujących się w rejonie placówki partnerskiej. 
Rezultatem takiego stażu jest uzyskanie przez beneficjentów nowych kwalifikacji zawodowych, nabycie 
umiejętności z zakresu serwowania potraw przy gościu oraz sporządzenia nowo poznanych potraw według 
receptur regionalnych, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz konferencji i bankietów. Na podkreślenie 
zasługuje szczególnie możliwość poszerzania przez beneficjentów znajomości języka obcego, języka 
stosowanego bezpośrednio na stanowisku pracy i w rozmowie z potencjalnym gościem zakładu hotelarsko-
gastronomicznego. 
Praktyka w warunkach najwyższych standardów europejskich wpłynie na wzrost kwalifikacji i podniesie 
poziom świadczonych w przyszłości, w Polsce usług. Doświadczenie to jest silną motywacją do pogłębiania i 
poszerzania zdobytej wiedzy. Szkoła usytuowana jest w rejonie kiedyś uprzemysłowionym a obecnie o 
bezrobociu przekraczającym 9%, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w województwie śląskim. 
Strategia rozwoju miasta zakłada przekwalifikowanie go z miasta industrialnego na centrum rekreacji i sportu. 
Zdobyte umiejętności ułatwią uczestnikom znalezienie zatrudnienia w nowo-otwieranych hotelach, firmach 
turystycznych i gastronomicznych.  
W stażu zaplanowano uczestnictwo 3 grup 10 osobowych (osoby z najlepszymi wynikami w nauce) klasy 
technikum organizacji usług gastronomicznych, technikum hotelarskiego i technikum w zawodzie kucharz. 
Przewidywany termin  praktyk to maj 2013, październik/listopad 2013 i maj 2014 (jest to okres o natężonym 
ruchu turystycznym umożliwiający intensywną naukę i rozwój zawodowy). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27586 

Tytuł projektu Europejski smak i moda w dobrym guście 

Beneficjent 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
ul. Krasińskiego 2 
40-952 Katowice 
tel. 32 603 77 19,   
email: a.fafara@zdz.katowice.pl, info@zdz.katowice.pl 

Liczba uczestników 70 

Dofinansowanie 401500 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnicy projektu to uczniowie szkół średnich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach kształcący 
się w zawodach usługowych kucharz małej gastronomii/kucharz (20 osób), technik hotelarstwa (20 osób) oraz 
technik usług fryzjerskich (30 osób) na poziomie szkoły zasadniczej i technikum - łącznie70 osób. W projekcie 
weźmie udział sześć  grup uczniów (zgodnie z w/w zawodami), którzy do tej pory mieli możliwość kształcenia 
się w zawodzie jedynie w kraju i nie korzystali dotychczas z żadnych dodatkowych form kształcenia w postaci 
praktyk zagranicznych. Rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania pracownikom. Pracodawcy zarówno w 
Polsce jak i na terenie całej Unii Europejskiej wymagają od swoich pracowników stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.  Aktualna sytuacja ekonomiczna przenosi się bezpośrednio na proces kształcenia 
zawodowego, które nie może być prowadzone jedynie w oparciu o system nauczania w jednym kraju 
członkowskim. Rynek pracy sukcesywnie poszerza się z obszaru krajowego na europejski, na którym panują 
inne standardy niż na rynku lokalnym. Dlatego właśnie projekt będzie odpowiadał przede wszystkim 
potrzebom elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności edukacyjnej i 
zawodowej uczniów. Uczniowie kształcący się w szkołach ZDZ Katowice, mają potrzebę rozwoju osobistego, 
wypracowania umiejętności współpracy w zespole zadaniowym, rozwoju komunikacji interpersonalnej ale 
przede wszystkim potrzebę wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i umiejętności, wzrostu kompetencji 
zawodowych oraz nabycia praktycznych umiejętności posługiwania się stosowanymi metodami pracy w 
zawodach objętych projektem. Umożliwiając realizację tych potrzeb, projekt jest odpowiedzią na stale rosnącą 
konkurencję na rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje oraz doskonalenie tych już 
posiadanych przez uczniów objętych projektem. Uczniowie ZDZ Katowice to osoby mieszkające zarówno w 
mniejszych jak i większych miejscowościach. Ze względu na miejsce zamieszkania, można też wyróżnić 
specyficzne potrzeby rozwoju zawodowego uczniów. Osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach mają 
bardzo ograniczony dostęp do najnowszych technik zawodowych w związku z czym ich główną potrzebą jest 
zapoznanie się z tymi technikami. Uczniowie z większych miast, muszą natomiast stawić czoło większej 
konkurencji i posiadać  bardzo wysokie kompetencje aby odnieść sukces na lokalnym rynku. Celem głównym 
projektu jest podniesienie i udoskonalenie umiejętności zawodowych 70-ciu uczniów ZDZ Katowice w czasie 
trzytygodniowych  praktyk realizowanych w krajach europejskich. 
Cele szczegółowe: 
- ułatwienie rozpoczęcia funkcjonowania na rynku pracy 
- pokazanie uczniom możliwości mobilności zawodowej i odnoszenia sukcesów zawodowych 
- wyrównywanie szans edukacyjnych 
- zainicjowanie wśród uczniów potrzeby kształcenia ustawicznego 
- podniesienie kwalifikacji językowych uczniów 
- podniesienie kompetencji kulturowych uczniów  
Oczekiwane rezultaty:  
- nabyte nowe umiejętności zawodowe i metody pracy zawodowej 
- uzyskanie certyfikatów potwierdzających udział w praktykach zagranicznych  
- uzyskanie certyfikatów potwierdzających przygotowanie językowe i kulturowe 
- wzrost konkurencyjności uczestników projektu na ryku pracy 
- pomoce dydaktyczne opracowane w czasie projektu (przewodnik lokalny – hotelarz, katalog fryzur – fryzjer, 
mini poradnik szefa kuchni – kucharz) oraz mini słowniczki językowe opracowane na potrzeby przygotowania 
językowego do praktyk zagranicznych.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27590 

Tytuł projektu Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwystycją w przyszłość 

Beneficjent 

Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich 
ul. Saperów 14 B 
82-300 Elbląg 
tel. 55 235 08 72,   
email: kamila.urbanska19@wp.pl, zsth@elblag.com.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 152529,85 PLN 

Krótkie streszczenie: 
"Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukacje, inwestycją w przyszłość”, to projekt, którego celem jest 
podniesienie poziomu kształcenia uczniów technikum hotelarskiego w zawodzie hotelarz.  
Najważniejszym przedmiotem jest umożliwienie uczniom poznania zróżnicowanych metod nauczania 
zawodowego i językowego w Unii Europejskiej. W projekcie tym inicjatorem działań może zostać sam uczeń, 
który będzie dążyć do poznania obcej kultury oraz metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je później w 
polskich realiach. Istotą projektu jest również udzielenie wsparcia uczniom, w tym także z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz osobom pochodzącym z terenów objętych bezrobociem strukturalnym, a 
którzy w przyszłości, chcieliby spełnić swoje marzenia i otworzyć własny hotel i/lub znaleźć zatrudnienie. 
Osiągnięcie choćby drobnych sukcesów w uczeniu się będzie przeniesione w przyszłość  i ukształtuje w uczniu 
optymistyczne podejście do zdobywania wiedzy i umiejętności na każdym poziomie. Uczniowie będą 
pozytywnie zmotywowani do uczenia przez cale życie. Zdobycie wyżej wymienionych doświadczeń 
zawodowych pozwoli na polepszenie startu zawodowego przyszłym pracownikom – hotelarzom. 
Aby zapewnić satysfakcjonujące efekty uczenia się, należy również zadbać o przyjazne środowisko pracy. 
Uczniowie będą brali udział w praktykach zawodowych w hotelach, gastronomii lub turystyce ale także w 
zajęciach językowych, kulturalnych oraz lekcjach publicznego wypowiadania się, aby podnieść poczucie 
jedności z grupą, nauczyć się wspólnego działania oraz występowania przed innymi. Chcemy, również aby 
uczniowie nauczyli się szacunku do pracy, tolerancji, szybkiego rozwiązywania problemów jakie czasem 
stwarza zawód hotelarza oraz kreatywności w podjętych działaniach co pozwoli na pokojowe współistnienie 
we wspólnocie europejskiej. 
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia i rozszerzenia kwalifikacji zawodowych oraz zniesienia 
bariery językowej w krajach członkowskich przez udział uczniów w  zajęciach językowych mających na celu 
doskonalenie komunikacji zawodowej. W tym celu staże zawodowe odbywać będą się w obiektach 
hotelarskich w Niemczech.  
Realizacja tego projektu wpływa także pozytywnie na podniesienie rangi i prestiżu szkoły. Uczniowie natomiast 
chłonąc wiedzę wszystkimi zmysłami, stają się wrażliwsi na innych ludzi i łatwiej podejmują współpracę z 
rówieśnikami i partnerami z innych krajów 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27592 

Tytuł projektu Skutecznie do celu poprzez europejską praktykę 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach 
Rynek 12 
34-120 Andrychów 
tel. 33 873 14 74,   
email: s-wadow@zdz.katowice.pl, s-andrychow@zdz.katowice.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 85876,84 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt " Skutecznie do celu poprzez europejską praktykę " skierownany jest do  5 uczniów technikum 
budowlanego oraz 5 zasadniczej szkoły zawodowej. Są to uczniowie realizujący naukę w systemie dziennym 
według określonego programu nauczania. Osoby, które skorzystają ze stażu zagranicznego do tej pory nie 
miały mozliwości korzystania z praktyk poza miejscem swojego zamieszkania.  
Projekt odpowiada na potrzeby uczniów dając im mozliwość zdobycia doświadczenia, podniesienia swoich 
kwalifikacji i umiejętności a przede wszystkim umożliwia im poznanie nowych technlogii i sposobów pracy 
jakie będą mieli mozliwość poznać w czasie zagranicznego stażu. Projekt odpowiada również na potrzeby 
szkoły, której priorytetem jest kształcenie zawodowe uczniów poprzez zdobywanie jak największej liczby 
doświadczeń. Potrzeby te wynikją z dynamiki rozwoju sekrtora jakim jest kształcenie zawodowe, dlatego 
projekt ten wpisuje się w elastyczność współczesnego rynku pracy nastawionego na zdobywanie nowych 
kompetencji oraz udoskonalanie już zdobytych. 
Głównymi celami projektu jest wspieranie uczniów, którzy kształcą się w szkołach o profilu zawodowym w 
zwiększaniu ich kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiu im w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, oraz 
nowych umiejetności które będą im przydatne w przyszłym życiu zawodowym.  Rezultatem zakładanych celów 
jest nie tylko wspomniane zdobycie doświadczenia,poznanie nowych umiejętności zawodowych, poszerzenie 
wiedzy zawodowej, ale również zwiększenie umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim oraz 
poznanie nowych technlogii i strategii pracy oraz wypracownaie w przyszłości innowacyjnych metod które 
dadzą wykorzystać się na gruncie przyszłego zawodu a także zostaną upowszechnione i przekazane innym 
uczniom kształcącym się w podobnych kierunkach oraz zaprezentowane przyszłym pracodawcom.  
Trzytygodniowy staż dla grupy 10 uczniów odbędzie się w Frankfurcie nad Odrą, przy współpracy z organizacją 
Internationaler Bund. Staże odbęda się od 07.10-27.10.2012 roku czyli w roku szkolnym 2012/2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27593 

Tytuł projektu Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży hotelarsko-gastronomicznej 

Beneficjent 

Zespół Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących 
ul. Traugutta 2 
58-400 Kamienna Góra 
tel. 75 6450199,   
email: jerzy_kowalski@o2.pl, zszio-kg@o2.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 508266,88 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Założeniem  programu jest odbycie 4 tygodniowego stażu przez 60-ciu uczniów Technikum Hotelarskiego  
Zespołu  Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kamienna Góra   w  zakresie  organizacji usług  hotelarskich 
w pensjonatach i hotelach miasta Lipska. Na tej bazie młodzież nabędzie praktyczne umiejętności obsługi 
klientów ze wszystkich kontynentów, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, na imprezy sportowe, w 
celach handlowych do Lipskiego Centrum Targowego. Uczestnicy programu zapoznają się z działalnością firm 
hotelarskich prowadzacych usługi w  Lipsku , który jest obecnie krajowym centrum sportowym i światowym 
centrum handlowym/Targi Lipskie/.  
Młodzież nabędzie rozeznanie w logistyce obsługi hotelowej dużych imprez sportowych, które cyklicznie 
odbywają się w Lipsku. Równocześnie zapoznają się z obsługą konsumenta hotelowego różnymi systemami z 
uwzględnieniem kuchni niemieckiej oraz francuskiej ,włoskiej i greckiej.    
Uczestnicy nabędą umiejętności  obsługi konsumenta hotelowego różnymi technikami, zarówno przy stole jak i 
w bufecie samoobsługowym. Poznają nowoczesne wyposażenie zaplecza kuchennego  oraz gospodarczo - 
magazynowego. 
Uczniowie Technikum Hotelarskiego prześledzą korzyści z prowadzonego marketingu  oraz jego wpływ na 
lepszy wizerunek i sprzedaż usług.Poznają logistykę zarządzania firmą hotelową,  marketingu, reklamy 
świadczonych usług około hotelowych.  
Nabędą rozeznanie w działaniach marketingowych podnoszących  sprzedaż usług i przynoszących wymierne 
rezultaty ekonomiczne w postaci większej liczby gości i znacznych oszczędności finansowych. Młodzież 
udoskonali umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w  trudnych sytuacjach, 
organizacji pracy, podniesie poziom znajomości  języka branżowego. 
Po zaliczeniu stażu uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności oraz przejrzystość ich 
kwalifikacji. Wnioskodawca projektu wspólnie z partnerem przyjmujacym Stowarzyszeniem Europa Haus 
nabędą  doświadczenie, które zostanie wykorzystane w dalszej współpracy programowej.  
Ewaluację i monitorowanie  realizacji zadań stażowych przeprowadzą Dyrektor Szkoły,  opiekunowie grup, 
kierownicy hoteli niemieckich szkolących młodzież oraz przedstawiciele partnera koordynatora.  
Rezultaty zrealizowanego stażu zostaną upowszechnione w prasie, biuletynie szkolnym, stronie www oraz na 
spotkaniach międzyszkolnych grup zorganizowanych w regionie . 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27596 

Tytuł projektu Portugalia atrakcyjnym miejscem praktyk dla uczniów technikum z Kozienic 

Beneficjent 

Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
ul. Warszawska 72 
26-900 Kozienice 
email: misiek0402@wp.pl, zs1.kozienice@wp.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 555057,69 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Portugalia atrakcyjnym miejscem praktyk dla uczniów technikum z Kozienic"  przeznaczony jest dla 
uczniów trzecich klas Technikum Elektrycznego, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych i Technikum 
Ekonomicznego Zespołu Szkół Nr1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Partnerem w realizacji projektu jest 
organizacja Braga Leonardo da Vinci  mająca duże doświadczenie w organizacji takich przedsięwzięć, 
współpracująca z renomowanymi zakładami pracy, posiadająca doskonałą bazę dydaktyczną do kształcenia 
praktycznego oraz wspaniałą i kompetentną kadrę instruktorską.  Organizacja przyjmująca gwarantuje w lutym 
2013 i kwietniu 2013  naszym uczniom 3-tygodniowy staż w zawodzie technik elektryk, technik organizacji 
usług gastronomicznych i technik ekonomista. Staż w Portugalii, w miejscowości Braga odbędą 3 grupy 20-
osobowe. 
Celem projektu jest staż zagraniczny, stanowiący integralną część programu nauczania w zawodach 
elektrycznych, gastronomicznych i ekonomicznych, umożliwienie uczniom wzbogacenia kompetencji 
zawodowych i zdobycie nowych umiejętności odpowiadających standardom UE, poprawienie jakości 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umożliwienie udoskonalenia znajomości specjalistycznego języka 
zawodowego.  Staż zagraniczny stworzy szansę uzyskania przez uczniów "edukacyjnego paszportu 
europejskiego" (Europass), który w jasny i zrozumiały sposób da możliwość beneficjentom kształcenia się, 
szukania pracy i zdobywania doświadczenia w kraju i za granicą.  
Projekt pozwoli zapoznanać uczniów z najnowszą aparaturą pomiarowo-kontrolną stosowaną w elektryce, 
nowoczesnymi technikami obsługi klienta w biurze i restauracji oraz technologią informatyczną stosowaną w 
ekonomii. Chcemy, aby uczniowie wyjechali do kraju, gdzie na europejskim poziomie rozwinięte są usługi 
elektryczne, gastronomiczne, i aby mieli możliwość zaobserwowania jak wygląda organizacja marketingu 
portugalskich firm, praca w zakładzie energetycznym,  wewnętrzny i zewnętrzny obieg dokumentów, obsługa 
klienta w sekretariacie czy restauracji.   
Projekt skierowany jest głównie do młodzieży mieszkającej na wsi, pochodzącej z biednych rodzin, dla której 
staż zagraniczny będzie niekiedy jedyną okazją doświadczenia nowej kultury, zwyczajów, zdobycia 
umiejętności zawodowych w innym kraju, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia mobilności, rozwinięcia 
przedsiębiorczości oraz zmotywuje do podnoszenia kwalifikacji. Przyszli absolwenci będą mogli z 
powodzeniem założyć własne firmy.  
Aby nasz projekt osiągnął zamierzone cele nawiązaliśmy współpracę z naszym partnerem Braga Leonardo da 
Vinci, przyszłymi potencjalnymi pracodawcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. Wspólnie 
ułożyliśmy programy praktyk dla każdej grupy. Tak dobrze zaplanowany staż zawodowy gwarantuje bardzo 
dobrą realizację projektu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27604 

Tytuł projektu Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę 

Beneficjent 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu 
al. Wyzwolenia 5 
58-300 Wałbrzych 
email: p.bilskamarek@gmail.com, dyrektor@zsee.walbrzych.pl 

Liczba uczestników 43 

Dofinansowanie 374595,49PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" zakłada udział młodzieży uczącej się 
w Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w praktykach zagranicznych w Niemczech. Uczniowie szkoły będą 
mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w Berlinie i jego okolicach. Praktyki te planowane są dla 
uczniów klas 3. techników w latach 2012/2013 oraz 2013/2014 (pierwszy semestr). 
Projekt przeznaczony jest dla uczniów uczących się na kierunkach technik: elektronik, elektryk,  
telekomunikacji, informatyk, teleinformatyk. 
Projekt jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie 
kierunków technicznych. Postępujący rozwój technologiczny coraz częściej wymaga od młodych ludzi 
posiadania umiejętności i zrozumienia procesu technologicznego, czy sporządzenia dokumentacji 
technologicznej (również w językach obcych). Jest to również odpowiedź na wzrastające w powiecie 
wałbrzyskim od 2008r. bezrobocie, wynoszące prawie 18% (dane za Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, 
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011). Jedną z przyczyn bezrobocia w powiecie są m.in. słabo 
wyszkoleni pracownicy, którzy nie potrafią dostosować się do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Nie 
bez znaczenia pozostaje również fakt upadku jeszcze w latach 90. przemysłu górniczego i powstanie 
bezrobocia strukturalnego. Z początkiem 2009r. tylko w jednym miesiącu w PUP zarejestrowało się ponad 800 
bezrobotnych. 
W Wałbrzychu powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Dzięki niej zwiększa się 
zapotrzebowanie na specjalistów w różnych kierunkach technicznych. Zaznaczyć jednak należy, że kadra 
zatrudniona w firmach mających swoją siedzibę w WSSE, musi być kadrą wyszkoloną, zdolną do pracy w 
zespołach międzynarodowych i mówiącą w językach obcych. Inwestować w niej zaczęły bowiem takie firmy 
jak: Toyota, Cersanit, Faurecia, General Electric, Metzeler, Henkel - Ceresit, Whirlpool, FagorMastercook, 
Electrolux, Bridgestone, Colgate Palmolive, Cadbury oraz Marcegaglia. 
W trakcie procesu kształcenia uczniowie zdobywają elementarną wiedzę, natomiast niezbędne wydaje się 
poszerzenie ich umiejętności o pracę w przedsiębiorstwach międzynarodowych i zdobycie praktycznej wiedzy 
z zakresu nauczanych kierunków. Odbycie praktyki zawodowej za granicą będzie atutem na lokalnym i 
regionalnym rynku pracy. Cel projektu – wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów ZSP 
"Energetyk", a także rozwój umiejętności związanych z pracą w zespołach międzynarodowych. 
Po zakończeniu praktyki, nasi uczniowie powinni posiadać podwyższone umiejętności zawodowe, a także 
zauważyć poprawę w swobodnym porozumiewaniu się językiem obcym. 
Oczekiwanymi rezultatami są: 
- podniesienie wiedzy i umiejętności związanych w wykształceniem zawodowym uczniów; 
- polepszenie znajomości języków obcych; 
- podniesienie umiejętności pracy w grupie; 
- przygotowanie uczniów do pracy w zespołach międzynarodowych; 
- podniesienie samooceny uczniów naszej szkoły; 
- zwiększenie świadomości wśród uczniów szkoły na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej; 
- zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych; 
- zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji. 
Wartością dodaną projektu będzie: 
- wzrost kompetencji społecznych poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym 
- dotarcie do grup wykluczonych – spora część uczniów szkoły to osoby z rodzin z problemami, niepełnych, z 
bezrobotnymi rodzicami – i ukazanie im możliwości rozwoju zawodowego, i osobistego, a poprzez to 
zbudowanie poczucia szansy na zmianę swojej sytuacji życiowej/rodzinnej 



 
- rozpropagowanie idei praktyk zagranicznych wśród innych szkół z Wałbrzycha, a także terenu Dolnego Śląska 
- nawiązanie przez uczniów międzynarodowych przyjaźni, zdobytych podczas praktyki zagranicznej.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27605 

Tytuł projektu 
Praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse 
dla młodzieży z województwa łódzkiego 

Beneficjent 

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 
ul. Pomorska 41 
90-203 Łódź 
tel. 42 636 54 37,   
email: p.szelag@lodz.ohp.pl, lodzka@ohp.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 602201,82 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z 
województwa łódzkiego" kierowany jest do 60 podopiecznych Łódzkiej WK OHP uczących sie w dualnym 
systemie kształacenia w zawodach fryzjera, kucharza, ogrodnika lub stolarza. Projekt ten w pełni odpowiada 
na potrzeby naszych wychowanków związane z brakiem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede 
wszystkim z brakiem jakiejkolwiek mobilności, spowodowanej najczęściej czynnikami ekonomiczno - 
społecznymi. Ponad 90% uczestników OHP nigdy nie było zagranicą.  
Udział w tym projekcie będzie zatem dla 60 młodych mieszkańców woj. łódzkiego szansą na zdobycie 
pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza granicami kraju, szansą uzyskania 
nowych i dodatkowych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także możliwością poznania i 
zauczestniczenia w europejskim rynku pracy oraz poczucia się obywatelem Europy. Głównym rezultatem 
projektu będzie podniesienie kwalifikacji i nabycie europejskich umiejętności w wybranych zawodach, 
zwiększenie mobilności oraz likwidacja uprzedzeń i sterotypów bardzo często obecnych w środowiskach, z 
których wywodzą się nasi podopieczni.  
Uczestnicy rekrutowani z 17 jednostek OHP na terenie całego województwa łódzkiego wyjadą na 3-
tygodniowe staże w sześciu 10-osobowych grupach, każda z opiekunem - 3 grupy do Hiszpanii (Andaluzja), 3 
do Włoch (Sycylia). 
Wszystkie staże zostaną zrealizowane w okresie luty-maj 2013 roku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27608 

Tytuł projektu Dobre doświadczenia zawodowe - szansą na lepszą przyszłość 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku 
ul. A. Dygasińskiego 11 
26-020 Chmielnik 
tel. 41 354 28 94,   
email: mila.j@op.pl, zs3@zs3.chmielnik.com 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 236338,96 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów II i III klasy Technikum nr 2 działającego w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku, 
kształconych w zawodzie technik hotelarstwa. Do projektu została wskazana ta grupa osób, ponieważ 
uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyki. 
Uczniowie w trakcie nauki w klasie I i II zdobędą wiedzę dotyczącą: 
- wiadomości wstępnych o hotelarstwie 
- klasyfikacji i rodzajów obiektów noclegowych 
- standaryzacji i kategoryzacji obiektów noclegowych 
- świadczonych usług w obiektach noclegowych 
- kultury i etyki w hotelarstwie 
Uczniowie w trakcie nauki w klasie III zdobędą wiedzę dotyczącą: 
- działalności recepcji 
- czystości i porządku w obiekcie hotelarskim 
- usług gastronomicznych w obiekcie hotelarskim 
- wyposażenia technicznego obiektu hotelarskiego 
Organizacją Wysyłającą w ramach projektu jest Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku. Partnerem Pośredniczącym 
jest Sistema Turismo we Włoszech, która posiada wieloletnie doświadczenie w programie Leonardo da Vinci. 
Przez wybór partnera z Włoch chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na włoskim rynku 
pracy.Miejsce to wybrano ze względu na rangę Prowincji Rimini. Celem głównym partnera wysyłającego jest 
umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy. 
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy hoteli w kraju goszczącym, a także rozwijać 
swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe. Młodzież zdobędzie praktyczne umiejętności 
związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych, zaznajomi się też z logistyką i organizacją usług 
hotelarskich na przykładzie włoskich hoteli. Uczniowie zapoznają się ponadto z różnymi technikami obsługi 
gości hotelowych w zakresie usług noclegowych, a także gastronomii ( zarówno przy stole jak i w bufecie 
samoobsługowym). Poznają nowoczesne wyposażenie zaplecza kuchennego, gospodarczego oraz 
profesjonalne opanowanie technologii przygotowywania zestawów potraw. W trakcie praktyki 20-osobowa 
grupa zetknie się z najważniejszymi działami i stanowiskami w zakładzie hotelarskim, poznają włoskie 
standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu. Mając za sobą praktykę w polskich hotelach, uczniowie 
będą mieli okazję dokonania porównań i wyciągnięcia wniosków, a także zastosowania różnorodnych 
doświadczeń w praktyce. Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych 
warunkach kulturowych i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólnozawodowym oraz 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych.  Dodatkowymi korzyściami , wynikającymi z realizacji projektu będzie 
poznanie włoskiej kultury i obyczajów, zwiedzenie ciekawych miejsc, a przede wszystkim nabycie umiejętności 
swobodnego posługiwania się językiem angielskim i włoskim. 
Realizacja projektu jest konieczna aby spełnić założenia programu rozwoju Technikum nr 2 w Chmielniku, w 
którym priorytetem jest dostosowanie jej do europejskich standardów kształcenia i szkolenia praktycznego.  
Czterotygodniowe praktyki zawodowe będą zrealizowane w następującym terminie: 6 maja 2013 - 31 maja 
2013 roku 
Staż zostanie odbyty w Rimini, we Włoszech w placówkach wskazanych przez Partnera Pośredniczącego. 
Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2012 roku. 
Na miesiąc wrzesień-październik 2012- zaplanowana została Wizyta Przygotowawcza. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27614 

Tytuł projektu 
Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiagnięcia zawodowych kompetencji 
w hotelarstwie i turystyce 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu 
ul. Piłsudskiego 58 
41-800 Zabrze 
tel. 32 278 55 79,   
email: jolakwiat@wp.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 317409,84 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Realizacja przedstawianego do oceny projektu jest uzasadniona analizą potrzeb Technikum Nr 8 w ZS Nr 17 
Zabrzu, w zakresie dostosowania stażu zagranicznego do potrzeb uczestników. Koncepcja powstała na 
podstawie strategii rozwoju miasta, spójnej z prawodawstwem unijnym i potrzebami lokalnego rynku pracy i 
została skonsultowana z pracodawcami: Hotel La Betulla(zał.2),NAT Sp.Z O.O.(zał.3) oraz naszym partnerem. 
Projekt jest spójny ze strategią rozwoju Miasta Zabrza cel: C 16. Rozwój turystyki w oparciu o obiekty 
poprzemysłowe str. 62 oraz SR Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 w priorytecie „Edukacja, kultura, 
mobilność”. Realizowany projekt będzie składał się z trzech etapów dla każdej z grup: przygotowanie  
językowo – kulturalno – pedagogiczne (j-k-p), okres stażu i okres po jego zakończeniu. (szczegóły w kolejnych 
punktach niniejszego wniosku).  W stażu weźmie udział 30 uczniów Technikum Nr 8 i trzech opiekunów. W 
okresie 13.01.2013 do 9.02.2013, grupa 2: 10.02.2013 do 9.03.2013, grupa 3: 16.06.2013 do 
13.07.2013.Instytucja wysyłająca zapewni uczestniczkom i uczestnikom przygotowanie j-k-p. Głównym 
założeniem stażu będzie nabycie umiejętności w obszarze:  
1) Organizacja pracy przedsiębiorstwa turystycznego 
2) Organizacja imprez turystycznych 
3) Obsługa klientów przedsiębiorstw turystycznych dla 10 uczestników i uczestniczek (u/u) technik obsługi 
turystycznej w realiach włoskich (nowoczesne rozwiązania w skali makroturystyki i mikro-) 
Druga grupa to 20 u/u technik hotelarstwa, zostanie objętych stażem w obszarze: 
1) Organizacja pracy o obiekcie hotelarskim 
2) Praca w recepcji 
3) Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 
4) Praca w dziale gastronomicznym - (nowoczesne rozwiązania w skali makroturystyki i mikro-) 
Upowszechniane projektu przez akcję promocyjno - informacyjną (szczegóły punkt F7). Będziemy do 
dyspozycji FRSE, podczas prezentacji związanych z promocją programu Leonardo da Vinci.  
U/u zostaną wystawione dokumenty Europass Mobility, potwierdzające odbycie stażu i certyfikaty 
przygotowania j-k-p. Wyróżniającym się podczas stażu zostaną wręczone rekomendacje podpisane wspólnie 
przez organizacje współpracujące. Celem  głównym projektu jest doskonalenie umiejętności w zawodzie 
technik hotelarstwa i obsługi turystycznej przez udział 30 uczniów Technikum Nr 8 w Zabrzu i 3 opiekunów w 
trzech 4 tygodniowych stażach na terenie Włoch za pośrednictwem biura  Januszsports s.a s. di Janusz 
Semborowski w regionie Trentino. Cele szczegółowe: wzrost kompetencji 30 uczniów w obszarze stażu,  
wzrost kompetencji w posługiwaniu się branżowym językiem włoskim, angielskim przez udział w 
przygotowaniu językowym i uczestnictwo w stażu, zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności 
uczestników w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy, rozwój osobisty uczestników: min. potrzeba 
stałego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności przez konfrontację nabytej wiedzy 
teoretycznej z praktyczną, podniesienie kompetencji wśród 30 uczniów w obszarze umiejętności „miękkich”: 
komunikacja interpersonalna, umiejętności kluczowe: rozwiązywanie problemów, komunikacja w języku 
obcym, korzystanie z nowoczesnych technologii przez udział w przygotowaniu j-k-p i stażu, utworzenie bazy 
elektronicznego portfolio przez uczestników-na stronie www będą zamieszczali dokumentację tego czego się 
nauczyli. Rezultaty: 30 u/u Techniku Nr 8 wzięło udział w projekcie mobilności podczas trzech 4 tygodniowych 
staży w organizacji na terenie Włoch i wzbogaciło wiedzę o umiejętności potrzebne w przyszłej pracy, 30 u/u 
podniesiono kompetencje językowe i wiedzę nt. kraju docelowego, podniesiono potencjalną atrakcyjność 
uczestników na rynku pracy (lokalnym, ogólnopolskim , europejskim) przez uzyskanie potwierdzających udział 



 
w programie certyfikatów i rekomendacji, utworzono narzędzia służące badaniu potrzeb oraz ewaluacji 
projektu, metodę ich analizy i upowszechniania, utworzono bazę 30 e-portfolio.  



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27618 

Tytuł projektu Kreatywny Fryzjer 

Beneficjent 

Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
ul. Św. Jacka 3 
40-958 Katowice 
tel. 32 256 41 15,   
email: waloszczyk@poczta.fm, s-katow1@zdz.katowice.pl 

Liczba uczestników 33 

Dofinansowanie 401050,32 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie 33 uczniów Technikum Fryzjerskiego ZDZ. Staż będzie miał miejsce w 
Plymouth w Wielkiej Brytanii w lutym 2013 i bedzie trwał 4 tygodnie.  Głównym celem projektu jest nabycie 
przez uczestników doświadczenia  oraz wiedzy na temat nowych trendów we fryzjerstwie w Wielkiej Brytanii a 
następnie ich transfer do kraju celem sprostania większym wymaganiom pracodawców ceniących kreatywność 
a nie tylko wyuczoną wiedzę. Ponadto projekt zakłada ułatwienie młodym ludziom mobilności poprzez 
walidację doświadczenia zdobytego poza granicami kraju. Kolejnym celem jest uaktualnienie oraz poszerzenie 
bazy słownictwa specjalistycznego, które ma im ta mobilność ułatwić. Rezultatem projektu będzie 
opracowanie wybranych jednostek kwalifikacji i przypisanie im punktów  według ECVET w kwalifikacji fryzjer 
oraz opracowanie polsko-angielskiego i angielsko-polskiego słowniczka fachowej terminologii z dziedziny 
fryzjerstwa. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27619 

Tytuł projektu 
Technik ekonomista i technik obsługi turystycznej na europejskim rynku 
pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra. H. Sucharskiego 
ul. Komuny Paryskiej 6 
59-700 Bolesławiec 
tel. 75 732 40 09,   
email: bsmolenska@interia.pl, dyrektor.zsoiz@wp.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 254133,44 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt polega na zorganizowaniu 4-tygodniowej praktyki zawodowej, w innowacyjnej instytucji szkoleniowej 
F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz (Niemcy).  Praktykę odbędzie 30 uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum w 
zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej. Termin realizacji praktyki 24.02.2013 – 
23.03.2013. W realizację projektu po stronie polskiej zaangażowany będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych, a po stronie niemieckiej instytucja szkoleniowa F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz. 
Cele projektu: 
- podnoszenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego;  
- zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych 
- wykorzystanie najnowszych technologii IT w kształceniu zawodowym 
- doskonalenie języka obcego zawodowego 
- zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli 
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego 
- poznanie dziedzictwa kulturowego obu narodów 
- zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i zagranicą 
Projekt zakłada: 1) wspieranie uczniów w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych,  
2) doskonalenie jakości w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, poprzez współpracę z poartnerem 
posiadającym certyfikat ISO, 3) zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego oraz ułatwienie 
mobilności uczestników projektu. 
W celu optymalnego przygotowania uczniów do odbycia praktyki, przed wyjazdem zostaną objęci 
przygotowaniem pedagogiczno- kulturowo- językowym. W czasie realizacji programu praktyki w organizacji 
przyjmującej, uczniowie zostaną podzieleni na dwie 15 osobowe grupy: grupa „ekonomistów” i grupa 
„turystów”. Każda grupa będzie odbywała praktykę wg odrębnego harmonogramu, każdy uczestnik będzie 
miał swoje stanowisko pracy i zadania do wykonania. Program przewiduje również współpracę między 
grupami. Wycieczki zawodoznawcze do instytucji i przedsiębiorstw w Saksonii wpłyną na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie praktyki. Praktyka wpłynie na zwiększenie umiejętności przyszłych ekonomistów i techników 
obsługi turystycznej, zarówno jako pracowników jaki i pracodawców. Wiedza i umiejętności z zakresu analizy 
rynku, prawa gospodarczego, procedur zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej umożliwi łatwiejsze 
wejście absolwentów na niemiecki rynek pracy. Uczniowie będą promować kulturę, obyczaje własnego 
regionu poprzez własną postawę oraz wykonywane prace. Będą czuli się bezpiecznie dzięki opiekunowi ze 
strony polskiej i opiekunom niemieckim na stanowiskach pracy. Codziennie będą opisywali przebieg praktyki w 
dzienniczku, a raz w tygodniu będą przekazywali drogą elektroniczną sprawozdanie koordynatorowi projektu. 
Na podstawie tych raportów zarządzający projektem będzie nadzorował pobyt uczestników. W czasie trwania 
praktyki odbędzie się wizyta kontrolna mająca na celu sprawdzenie warunków pracy, efektów kształcenia i 
nawiązanie blizszej współpracy z partnerem. Na zakończenie praktyki odbędzie się egzamin potwierdzający 
zdobyte umiejętności i każdy z uczestników otrzyma certyfikat a po powrocie do kraju dokument Europass – 
Mobilność. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas praktyki zagranicznej będzie rozpowszechniona wśród 
uczniów szkoły, władz lokalnych i instytucji wspomagających szkołę dzięki planowanym spotkaniom. Realizacja 
projektu wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników, poprawi praktyczną znajomość 
języka niemieckiego i angielskiego, pozwoli poszerzyć słownictwo zawodowe a uzyskany Certyfikat i dokument 
Europass - Mobilność zwiększą wiarę we własne siły, szanse na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim 
rynku pracy. Projekt przyczyni się do promowania aktywnej i przedsiębiorczej postawy, nauczy współdziałania, 



 
pozwoli poznać kulturę obu narodów, wpłynie na zbudowanie wzajemnych więzi i przyjaźni. Kontynuowanie 
współpracy z partnerem (zrealizowano już 3 projekty a 2 są w trakcie realizacji) ma duży wpływ na poprawę 
jakości kształcenia wnioskodawcy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27621 

Tytuł projektu Praktyka w Unii Europejskiej gwarancją sukcesu w karierze zawodowej. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierzoniowie 
ul. Piłsudskiego 24 
58-200 Dzierżoniów 
tel. 74 831-52-60,   
email: andrzejmyslicki1@wp.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 351842,48 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie weźmie udział 40 uczniów, będą to uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej (20uczniów) o 
profilach: murarz i kucharz małej gastronomii oraz technikum o profilu kucharz i technik organizacji usług 
gastronimicznych (20 uczniów). Realizację projektu przewidziano na okres 21 miesięcy od 1 września 2012r. do 
czerwca 2014r. Uczestnicy odbędą czterotygodniowe praktyki   w Ponadzakładowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą. Ośrodek zajmuje się kształceniem zawodowym, dokształcaniem i 
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej i gastronomicznej. Dysponuje 
najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami i stanowiskai roboczymi do nauki zawodu. Staż 
przeprowadzony będzie w ramach praktyki zawodowej dla uczniów technikum i jako element zajęc 
praktycznych uczniów ZSZ. Każda grupa uczestników wyjedzie pod opieką dwóch opiekunów. Projekt został 
przygotowany we współpracy z lokalnymi organizacjami pracodawców, którzy dostarczyli ciekawych 
spostrzezeń i uwag dotyczących programu. 
Udział w stażu spowodowany jest potrzebą zwiększenia kompetencji zawodowych przyszłych pracowników 
budowlanych w zakresie rzemiosła malarskiego, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek wykończenia 
wnętrz oraz potrzebą zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego na wysokim poziomie. Głównym 
celem szkolenia będzie podniesienie i zdobycie nowych umiejętności praktycznych w rzemiośle mmurarskim 
oraz gastronomicznym w zawodzie kucharz. Uczniowie zapoznają się z nanowszymi technologiami i 
rozwiązaniami materiałowymi a także nowoczesnym sprzętem i narzędziami służącymi do wykonywania 
podstawowych cznności związanych z danym zawodem kształconym jak murarz czy kucharz. Uczestnicy stażu 
będą mieli możliwośc praktycznej obsługi narzędzi, sprzętu i maszyn, wykonywania w szerokim zakresie 
dekoracyjnych technik związanych z murowaniem i tynkowaniem, udział w stażu ma też na celu doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w mowiie potocznej i terminologii branżowej oraz 
poznanie kultury i obyczajów Niemiec i atrakcji turystycznych regionu Brandenburgii i Berlina. 
Potwierdzeniem nabytych umiejętności będą certyfikaty, które staną się dodatkowymi atutami w 
poszukiwania zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Uczestnicy zdobędą nowe kompetencje zawodowe. 
Dzięki nowym doświadczeniom zawodowym i międzykulturowym młodzież wzmoci swoje kompetencje 
osobowościowe i zwiększy szansę na zatrudnienie w branży budowlanej oraz branży gastronomicznej w kraju 
oraz poza jego granicami. Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia mobilności młodych ludzi, którzy 
staną się bardziej konkurencyjni na lokalnym i zagranicznym rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do 
podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole i jej promocję w środowisku lokalnym. Jako 
instytucja wysyłająca zapewniamy szerokie upowszechnianie idei projektu m.in. strona internetowa, 
publikacje w lokalnych mediach, Dzień Leonardo da Vinci. Zapewniamy również wysoką jakośc 
przedsięwzięcia. 
Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy prakyk zdobywają zarówno specjalistyczne konpetencje zawodowe, 
jak i interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwośc rozwoju swojej 
dalszej drogi zawodowej, jak również będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy. praktyki 
zawodowe w Niemczech pozwolą na rozwinięcie nie tylko wybranych kompetencji fachowych ale również 
socjalnych, personalnych i interkulturowych wraz z kompetencjami językowymi, które są niezbędne w 
dzisiejszej rzeczywistości. na zakończenie praktyk uczniowie otrzymają odpowiednie co do wykonywanego 
zawodu certyfikaty, które potwierdzą ich uzyskane umiejętności podczas tych praktyk. 
Terminy praktyk: 
Grupa 1 - klasa zawodowa (10 - murarz zsz) - luty 2013 
Grupa 2 - klasa technikum (10 - kucharz ) - kwiecień 2013 



 
Grupa 3 - klasa technikum (10 - technik organizacji usług gastronomicznych) - maj 2013 
Grupa 4 - klasa zawodowa (10 - kucharz zsz) - lipiec 2013 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27622 

Tytuł projektu Praktyki w hotelach Europy - paszportem do zawodowej przyszłości. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
ul. Kutrowskiego 31 
55-200 Oława 
tel. 71 313 27 11,   
email: barbam@interia.pl, zsz1olawa@hot.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 192414,86 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt" Praktyki w hotelach Europy - paszportem do zawodowej przyszłości. HOTEURO 2012" -skierowany jest 
do uczniów klas  III Technikum: Hotelarskiego, Obsługi Turystycznej oraz Organizacji Usług Gastronomicznych. 
Pomysł praktyk powstał z chęci zaproponowania uczniom nowych doświadczeń, poznania standardów 
zawodowych, odmiennego języka i kultury hiszpańskiej. Autorami projektu są nauczyciele przedmiotów 
zawodowych i języka angielskiego. Ze względu na innowacyjność działań związanych z tym projektem i 
wcześniejsze kontakty została nawiązana współpraca z dwoma firmami z Malagi w Hiszpanii tzn. Ekip Europa 
oraz Service Intership Consulting realizujących projekty stażowe w interesujących nas branżach: turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii. 
Realizacja projektu ma na celu m.in.: 
- umożliwienie uczniom odbycie praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania  
- konfrontację wiedzy i doświadczeń zawodowych nabytych w Polsce ze standardami pracy 
  w innym kraju Unii Europejskiej 
- zdobycie nowych umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie, 
- przybliżenie uczniom sytuacji na rynku pracy w UE w sektorze hotelarsko-turystycznym, 
- zapoznanie z wymaganiami stawianymi pracownikom w danych branżach, 
- zainteresowanie i otworzenie na inna kulturę ( kuchnie, język) 
- zachęcenie do nauki języków obcych i przełamanie barier komunikacyjnych uczniów 
- rozszerzenie oferty praktyk zawodowych szkoły, 
- promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym, 
- zwiększenie konkurencyjności oferty szkoły w stosunku do innych szkół powiatu. 
Projekt realizowany będzie w następujących etapach: 
1. Czynności organizacyjne, podpisanie umów. 
2. Poinformowanie o projekcie uczniów i rodziców, rekrutacja wg ustalonych kryteriów. 
3. Przygotowanie uczestników do wyjazdu  ( przygotowanie kulturowe, pedagogiczne, nauka języka 
hiszpańskiego, zakup     słowników, map i planów miasta). 
4. Wyjazd i odbycie praktyk  w firmach zgłoszonych. 
5. Podsumowanie wyjazdu, ewaluacja wyników na poziomie uczestników, szkoły i powiatu. 
Projekt HOTEURO 2012 zakłada odbycie zagranicznych praktyk zawodowych grupy16 uczniów. Będzie im 
towarzyszyło dwóch nauczycieli – opiekunów ( zmiana nauczycieli po dwóch tygodniach praktyk). Będą to 
nauczyciele przedmiotów zawodowych ( hotelarstwo, turystyka) i języka angielskiego. Czas trwania projektu 
wynosi 4 tygodnie, a docelowym miejscem praktyk są hotele, restauracje i punkty obsługi turystów w Maladze 
( zgodnie ze specyfikacją poniżej). 
Ze względu na specyfikę i profil klas, zakłada się, że uczniowie będą zdobywać doświadczenie zawodowe  na 
różnych stanowiskach związanych z obsługą gości, konsumentów czy klientów np. w recepcji hotelowej, dziale 
housekeepingu, restauracjach czy punktach turystycznych. 
Projekt zakłada pracę w wymiarze 6 godzin dziennie ( na dwie zmiany) przez 20 dni. Oprócz tego planowane są 
lekcje języka hiszpańskiego ( 20 godzin), zwiedzanie Malagi ( city tour), wycieczki krajoznawcze do  Sewilli, 
Kordoby lub Grenady w czasie wolnym od zajęć. 
Szkoła jeszcze nie uczestniczyła w realizacji projektu z Programu Mobilności LDV. Program praktyk został 
skonsultowany i posiada poparcie lokalnych przedsiębiorców kształtujących branżowy  rynek pracy w Powiecie 
Oławskim. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27623 

Tytuł projektu Mobilni w Europie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych w Elblągu 
ul. Grottgera 71 
82-300 Elbląg 
tel. 55 2334732,   
email: bart1974@wp.pl, zst-6lo@wp.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 121453,75 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla 16-osobowej grupy uczniów klasy trzeciej Zespołu Szkół 
Technicznych w Elblągu o profilu technik budownictwa. Opiekunami grupy będą dwaj nauczyciele - języka 
niemieckiego i przedmiotów zawodowych. 
 Ważnym elementem kształcenia zawodowego są dobrze zorganizowane praktyki zawodowe. Projekt 
odpowiada potrzebom poszerzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego o treści, które nie mogłyby być 
zrealizowane w naszej szkolnej pracowni warsztatowej ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia w 
urządzenia techniczne. 
Ośrodek we Frankfurcie nad Odrą pozwoli na zdobycie i wykorzystanie wiedzy i umiejętności mających na celu 
ułatwienie rozwoju osobistego, możliwości zatrudnienia oraz uczestnictwa w polskim i europejskim rynku 
pracy. 
Udział w stażu spowodowany jest potrzebą zwiększenia kompetencji zawodowych przyszłej średniej kadry 
technicznej oraz pracowników budowlanych w zakresie prac murarskich, ze względu na dynamicznie 
rozwijające się technologie, inżynierię materiałową, rynek budowlany oraz potrzebę zdobywania wysokich 
kwalifikacji niezbędnych przy wysokim reżimie technologicznym.                  
Celem projektu jest kształcenie uczniów w zakresie rzemiosła murarskiego, a w szczególności w tradycyjnych i 
nowoczesnych metodach wznoszenia murów. Poznane zagadnienia teoretyczno-praktyczne poszerzą wiedzę w 
zakresie rzemiosła budowlanego.  
W naszym kraju i mieście Elblągu istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, gdyż występuje 
wiele obiektów zabytkowych wzniesionych w technologii tradycyjnej lub dokonuje się rekonstrukcji obiektów i 
odbudowuje się je z użyciem nowoczesnych technologii.  
Uczniowie poznają również nowe środowisko kulturowe i możliwości warsztatowe stworzone specjalnie dla 
kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry średniego personelu technicznego.  
W dzisiejszej Europie istnieje wielokulturowość i wielojęzyczność, a więc potrzeba umiejętności współpracy 
miedzy pracownikami różnych narodowości. Dzięki praktykom we Frankfurcie nasza młodzież będzie obcować 
z młodzieżą innych narodowości, co sprawi, że w przyszłości  będzie otwarta na współpracę ponad podziałami.  
Oczekiwanym rezultatem jest zapoznanie się przez uczniów z rodzajami  murów oraz wykonanie wybranych z 
nich, a nabyte umiejętności pozwolą na znalezienie pracy na terenie naszego regionu, kraju i Europy, gdzie 
prowadzonych jest wiele inwestycji mających na celu odbudowę i renowację budynków zabytkowych i nie 
tylko.  
Przez dobrze zorganizowane praktyki zawodowe będą spełnione wymagania określone w standardach 
egzaminacyjnych oraz osiągnięte  wyższe efekty kształcenia w zawodzie technik budownictwa.  
Kolejnym celem projektu jest osiągnięcie maksymalnych rezultatów w postaci bardzo dobrego przygotowania 
młodzieży do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdanie tego egzaminu na 
bardzo wysokim poziomie, co sprawi, że  nasza młodzież będzie bardziej mobilna. 
Udział w stażu ma też na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w mowie 
potocznej, poznanie terminologii branżowej, kultury i obyczajów Niemiec oraz atrakcji turystycznych regionu 
Brandenburgii. 
Zdobyte doświadczenie potwierdzone certyfikatem sprawi, że nasi absolwenci będą bardziej atrakcyjni na 
europejskim rynku pracy. 
Jako instytucja wysyłająca zapewniamy szerokie upowszechnianie idei projektu, między innymi na stronie 
internetowej szkoły i organu prowadzącego -  Urzędu Miejskiego w Elblągu, poprzez publikacje w mediach 
lokalnych i regionalnych. 



 
Praktyki będą odbywały się w październiku 2012 roku w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego 
Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą.  
Czas praktyk  będzie wynosił 2 tygodnie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27624 

Tytuł projektu Europejski kucharz 

Beneficjent 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 
pl. Kiklińskiego 3 
70-965 Szczecin 
tel. 91 421 08 79,   
email: adeka@wzdz.pl, k.osinski@wzdz.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 167473,68 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie kształcących się w 
zawodzie kucharz małej gastronomii. Głównym celem projektu jest wspieranie uczniów w  kształceniu, 
doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Działania te mają 
wpłynąć na ich rozwój zawodowy, zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, uczestnictwo na Europejskim Rynku 
Pracy. Efektem działań projektowych będzie zwiększenie ich szans na znalezienia zatrudnienia nie tylko w 
kraju, ale i zagranicą. W czasie zagranicznych staży zawodowych uczniowie poszerzą swoją wiedzę 
merytoryczną i zdobędą doświadczenie praktyczne w zakresie technologii gastronomicznej. Młodzież zapozna 
się z normami i procedurami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Będzie to miało z pewnością wpływ na 
ich mobilność oraz podniesienie poczucia własnej wartości jako wykwalifikowanej kadry. Udział w 
zagranicznym stażu zwiększy konkurencyjność naszej młodzieży na rynku pracy. Zdobyte doświadczenie i 
umiejętności praktyczne będzie mogła także przenieść na lokalny rynek pracy. Celem stażu jest uzmysłowienie, 
że dobrze przygotowany merytorycznie młody człowiek w pewnym stopniu doświadczony zawodowo ma 
większe możliwości znalezienia pracy w Europie. Wyjazd zagraniczny niewątpliwie podniesie znajomość 
specjalistycznego języka zawodowego i stworzy szansę wzbogacenia słownictwa w języku obcym. Tak 
przeprowadzony staż rozwinie osobowość, przebojowość oraz kompetencje każdego młodego pracownika. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że uczniowie będą mogli poznać specyfikę zawodu kucharza, nauczyć się kuchni 
śródziemnomorskiej oraz będą mieli stworzoną okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi przyszłymi 
pracodawcami. Jesteśmy pewni, że staż zagraniczny, realizowany na wysokim poziomie, uwzględniający unijne 
standardy pozwoli na uzupełnienie i podniesienie jakości pracy wykwalifikowanej kadry w zakresie gastronomii 
naszego kraju, a przede wszystkim regionu zachodniopomorskiego, co przyczyni się do jego rozwoju 
gospodarczego. W dalszej perspektywie wpłynie to również na zmniejszenie wysokiego bezrobocia w naszym 
regionie. Staż będzie realizowany według uzgodnionego programu z zagranicznymi partnerami, nadzorowany 
przez fachowców z firm z kraju partnera, jak również przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerem 
naszym będzie Sistema Turismo z Włoch. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27631 

Tytuł projektu 
Zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów zdobywających wykształcenie 
międzynarodowe. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bojowników o Wolność i Demokrację 
ul. Powstańców Śląskich 3 
47-100 Strzelce Opolskie 
tel. 77 461 26 75,   
email: andrzejporebny@gazeta.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 291649,60 PLN 

Krótkie streszczenie: 
1. W poniższym projekcie pod tytułem: "Zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów zdobywających 
wykształcenie międzynarodowe" bierze udział 32 uczniów i uczennic naszej szkoły, kształcących się w 
kierunkach gastronomicznych i w kierunku technik obsługi turystycznej. Są to osoby z II i III klasy. 
Staż odbędzie się w środkowych Niemczech i będzie trwał po 4 tygodnie dla każdej 16-osobowej grupy 
(maj/czerwiec 2013 i styczeń/luty 2014).  
2. Cele projektu: 
- zwiększenie atrakcyjności szkolenia zawodowego 
- zwiększenie szans młodzieży na zaistnienie na europejskim rynku pracy 
- zwiększenie pewności siebie uczniów 
- rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych 
- poznanie kultury innych krajów 
- rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej 
- poznanie zasad funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw hotelarsko-gastronomicznych. 
3. Dzięki przygotowaniom do projektu uczniowie nabędą dużo nowych umiejętności, które lepiej przystosują 
ich do pobytu za granicą. 
4. Szczegółową formą szkolenia będzie kurs: "Jak kręci się film?" - nauka obchodzenia się z kamerą. Uczniowie 
wykorzystają nabyte podczas tego kursu umiejętności by dokumentować przebieg praktyki. Zakupiona kamera 
będzie zaś służyć potem dalej innym uczniom i szkole. 
5. Przygotowanie kulturowe ma uwrażliwić uczniów na tematy związane z aktualnymi wydarzeniami w Europie 
- chodzi o to aby młodzież była żądna wiedzy i aby wzbudzić w nich ciekawość świata 
6. Wreszcie staż zagraniczny pozwoli młodzieży na poszerzenie swoich wyobrażeń o danym zawodzie oraz 
miejmy nadzieję dostarczy nowych pomysłów. 
7. Dzięki temu projektowi szkoła, przyszli pracodawcy, rodzice zyskają pewnych siebie, młodych i ambitnych 
specjalistów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27635 

Tytuł projektu Moda i styl w wymiarze międzynarodowym (International Style and Fashion) 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie im. Kazimierza Górskiego 
al. Skrzyneckiego 12 
30-363 Kraków 
tel. 12 266 70 67,   
email: magdawasik@interia.eu, djosuch@post.home.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 99114,29 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie zamierza w ramach projektu International Style and Fashion 
(InterStyle) zorganizować wymianę grupy 6 uczniów 3 klasy technikum fryzjerskiego, którzy w ramach 
trzytygodniowego pobytu ww szkole oraz w praktykach zawodowych zorganizowaną przez szkołę partnerską 
we współpracujących z nią zakładach fryzjerskich. Planowane są 2 tury wyjazdów, po 6 uczniów. Uczniowie ze 
szkoły partnerskiej będą odbywać praktyki w pracowniach szkolnych w ramach zajęć z uczniami polskimi z klas 
2 i 3 technikum oraz w zakładach fryzjerskich, z którymi szkoła współpracuje w ramach organizacji praktyk, po 
złożeniu własnego wniosku w Agencji Narodowej w Niemczech. Zakłady te zrzeszone są w Cechu Rzemiosł 
Różnych w Krakowie. 
Pierwsza tura wymiany przypadać będzie na wrzesień 2012, kiedy to do Polski przyjedzie pierwsza grupa 
uczniów z Niemiec, kolejny przyjazd uczniów niemieckich planowany jest na wrzesień 2013. Uczniowie polscy 
wyjadą do Niemiec w maju 2013 oraz w maju 2014.  
Termin wyjazdu uczniów polskich umotywowany jest kalendarzem roku szkolnego, zgodnie z którym w maju 
uczniowie klas 3 techników odbywają miesięczne praktyki zawodowe w zakładach pracy poza szkołą i 
zwolnieni są z ogólnych zajęć dydaktycznych w szkole.  
Projekt ma na celu pogłębianie praktycznych kompetencji zawodowych, rozwój kompetencji językowych w 
ramach nauczanych w szkole języków obcych (angielski i niemiecki), rozwijanie zdolności interpersonalnych i 
lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy nie tylko polski, ale i europejski.  
Uczniowie odbywający naukę w Technikum usług fryzjerskich przygotowują się z jednej strony do 
wykonywania zawodu fryzjera, a z drugiej do prowadzenia własnej działalności usługowej. Uczniowie muszą 
więc w ramach nauki zdobyć jak największe doświadczenie zawodowe, ale również umiejętności i wiedzę 
konieczną do efektywnego uruchomienia i prowadzenia własnej działalności zarobkowej w ramach 
konkurencji na rynku. Projekt odpowiada zapotrzebowaniu uczniów na zdobycie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia w tych właśnie zakresach. 
- Praktyki w zakładach kosmetyczno-fryzjerskich umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności 
praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu fryzjerstwa. 
- Praktyki w niemieckich zakładach fryzjerskich będą okazją dla uczniów, by przyjrzeć się sposobowi ich 
prowadzenia, zarządzania oraz organizacji pracy i dadzą możliwość porównania ich z doświadczeniami 
zdobytymi w Polsce. 
- Trzytygodniowy pobyt za granicą stanie się okazją do samodzielnego organizowania czasu pracy, zarządzania 
przez uczniów czasem wolnym oraz dostępnymi środkami finansowymi, stworzy warunki do ułożenia 
stosunków z pracodawcą i szansę wykazania się w pracy w szczególnych warunkach obcojęzycznego otoczenia, 
co w przyszłości przełoży się na większą konkurencyjność uczniów na rynku pracy. Uczniowie pozytywnie 
zmotywowani będą mieć większe szanse w poszukiwaniu pracy. 
- Zdobyte doświadczenie w posługiwaniu się językiem obcym w sytuacjach codziennych oraz związanych z 
wykonywaniem zawodu będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy na krakowskim oraz małopolskim 
rynku pracy, który odpowiada na zapotrzebowania wzmożonego w tym regionie ruchu turystycznego. 
Znajomość języków obcych, a szczególnie języka zawodowego może być faktorem decydującym przy uzyskaniu 
pierwszej pracy przez przyszłych absolwentów szkoły.  
- Doświadczenie spotkania z rówieśnikami, nauczycielami, pracodawcami i obserwacja życia za granicą staną 
się dla uczniów okazją do rozwijania postaw tolerancji, otwartości i aktywności w poznawaniu innej kultury i 
obyczajów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27638 

Tytuł projektu Mobilna młodzież uczy się i pracuję w Europie 

Beneficjent 

Zepół Szkół Nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie 
ul. Międzyrzecka 70 
21-400 Łuków 
tel. 25 798 06 03,   
email: aga-iz@o2.pl, annaania@op.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 317136,82 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Lubelszczyzna, jako województwo należące do tzw. ściany wschodniej (pięć najbiedniejszych województw), 
jest jednym z najbiedniejszych regionów UE (pod względem PKB na 1. mieszkańca), nie posiada wystarczająco 
rozwiniętego przemysłu, ani bogatych zasobów naturalnych. 
Pomimo, że wszystkie województwa w Polsce, w tym także Lubelszczyzna, w mniejszym lub większym stopniu 
rozwijają się, przepaść między regionami najbiedniejszymi a najzasobniejszymi nie zmniejsza się. Bogate 
regiony rozwijają się znacznie szybciej, głównie dzięki dużym inwestorom, którzy przyczyniają się do ożywienia 
gospodarczego w regionie poprzez m.in.tworzenie nowych miejsc pracy. Praca natomiast przyciąga osoby ze 
słabiej rozwiniętych obszarów kraju m.in. Lubelszczyzny, która traci wartościowych pracowników. 
Tak również jest w przypadku powiatu łukowskiego, do którego bezpośrednio kierowana będzie pomoc w 
ramach projektu. Powiat łukowski w przeważającej części ma charakter typowo rolniczy. 
Jak wynika z analizy przeprowadzonej w ramach Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2008 – 2015 zagrożeniem 
dla powiatu jest nasialający się proces migracyjny ludności, w tym szczególnie wykalifikowanej do Warszawy, 
Lublina lub za granicę.  
Dodatkowo właśnie tu występuje stosunkowo najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych w wieku do 24 lat, a 
udział tej grupy wiekowej przekracza 1/3 w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. 
W celu rozwiązania tych problemów, dużo miejsca w Strategii Rozwoju Regionu zostało poświęcone 
innowacyjności gospodarki. Natomiast w ramach Regionalnej Strategii Innowacji jednym z celów jest promocja 
i rozwój edukacji zawodowej w obszarach strategicznych dla wzrostu innowacyjności regionu jak np. 
informatyka, ekonomia. 
Proponowany projekt ma się przyczynić do poprawy sytuacji młodych ludzi kończących szkołę, tak aby 
zapobiec ich bezrobociu i ewentualnej emigracji oraz pomóc regionowi w rozwoju innowacyjnych rozwiązań. 
Projekt jest skierowany do uczniów z Zespółu Szkół Nr 3.  
Projekt zakłada wysłanie na 3 i 4 - tygodniowe praktyki zawodowe, 30 – osobowej grupy najlepszych uczniów 
uczęszczających do  klas o profilu żywieniowym i agrobiznesu. Staż odbędzie się w firmach w Niemczech i 
Wielkiej Brytanii, gdzie uczniowie będą przede wszystkim podnosić swoje kwalifikacje w  zakresie ich 
specjalizacji. Odbycie zagranicznego stażu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności uczniów na rynku pracy po 
ukończeniu szkoły oraz transfer wiedzy, nowych rozwiązań w zakresie produktywności, technologii i 
zarządzania. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27641 

Tytuł projektu Młodzi rzemieślnicy w Europie 

Beneficjent 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 
Plac Solny 13 
50-061 Wrocław 
tel. 71 344 86 91 w.19,   
email: t.pienkowska@izba.wroc.pl, sekretariat@izba.wroc.pl 

Liczba uczestników 70 

Dofinansowanie 602173,72 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W 2009 roku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza pełniła rolę, jedynej w kraju, Organizacji Pośredniczącej przy 
realizacji fazy testowej projektu „Staże indywidualne dla młodych uczniów i czeladników”. W rezultacie  udało 
się zorganizować praktyki zawodowe dla 64 osób w Niemczech, Austrii, Francji, Czechach oraz Anglii. W latach 
2010-2012 DIR realizuje projekt „Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich”, w ramach którego 111 uczniów 
odbyło staże zagraniczne.  
Realizacja nowego projektu wynika zatem z pozytywnych doświadczeń przy realizacji poprzednich projektów.  
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 70 trzytygodniowych staży do Niemiec oraz Francji w okresie od 1 
lipca 2012 do 30 czerwca 2014 roku. Uczestnikami projektu będą uczniowie szkół zawodowych, uczących się w 
następujących zawodach: fryzjer, mechanik samochodowy, piekarz oraz cukiernik. W rezultacie staż we 
francuskich zakładach odbędzie 20 osób, w niemieckich zakładach umiejętności zawodowe doskonalić będzie 
50 osób.  
W projekcie współpracować będą wieloletni międzynarodowi partnerzy DIR: Izba Rzemieślnicza w Arras 
(przyjmie 2 grupy po 10 osób) oraz w Dreźnie (2 grupy po 10 osób) i Braunschweigu (3 grupy po 10 osób).  
Staże wszystkich osób odbędą się w najwyższej jakości zakładach rzemieślniczych doświadczonych w 
kształceniu uczniów, wytypowanych przez partnerów zagranicznych.  
Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności polskich uczniów, realizacja zagadnień objętych 
programem kształcenia praktycznego na poziomie europejskim, a w szczególności poznanie nowych trendów i 
porównanie ich z technologią stosowaną w polskich zakładach, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w 
nowym środowisku pracy, doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie do zakładania własnych firm na 
rynku europejskim. Uczniowie nabędą doświadczenia w organizowaniu swoich stanowisk pracy, współpracy w 
zespołach międzynarodowych, będą potrafili dokonać oceny ekonomicznej prowadzonej działalności. Bardzo 
ważny aspekt będzie stanowiło również doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz 
kraju, a także nawiązanie znajomości, mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami. Rezultatem projektu 
będzie lepsze przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy w zawodzie, do samozatrudnienia, porównanie 
zagranicznych systemów kształcenia oraz wprowadzenie innowacji do realizowanych programów nauczania 
zawodu.  
W młodym stażyście pobudzone zostanie poczucie przynależności do Unii Europejskiej i braku barier pomiędzy 
państwami, nabierze on pewności siebie, nawiąże kontakty z rówieśnikami, stanie się bardziej otwarty na 
świat oraz zdecydowanie bardziej samodzielny.  
Projekt odpowiada potrzebom zwiększenia mobilności młodzieży do krajów UE, wspiera aktywację zawodową i 
społeczną młodych ludzi, promuje naukę języka obcego jako bardzo istotną część w procesie kształcenia 
zawodowego i rozwoju osobistego. Spełnia również priorytety krajowe poprzez wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw w wyniku wsparcia zagranicznego sektora MŚP, w którym odbywać się będą praktyki 
zawodowe dla uczniów oraz wsparcia polskich zakładów rzemieślniczych, które dzięki wyjazdom uczniów na 
staż zagraniczny zyskają lepiej wykwalifikowanych pracowników. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27642 

Tytuł projektu 
Practical Training in Germany as the key to professional mobility at labour 
market 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku 
ul. Brzeźnicka 20 
97-500 Radomsko 
tel. 44 682 21 56,   
email: aldonaa79@wp.pl, zsp1@radomsko.edu.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 151365,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
ZSP nr 1, strongly believing and in tune with the recommendations of the European Commission encouraging 
the Member States to promote the transition towards an economy based on knowledge, considers mobility 
initiatives as unique occasions both to answer the new emerging training needs and to make learning, 
occuring in any places, attractive and valuable.  
The project aims to meet 4 main training dimensions characterised by the following values: 
- Whole-person development: acquisition of information on students' self within a network of relations, 
empowerment of communicative, relational and behavioural skills.  
- Career Guidance value: focus on aspirations, interests, strenghts and weaknesses.  
- Vocational value: acquisition of new professional elements in terms of knowledge, skills and performances.  
- Linguistic value: Mastery of the foreign languages in authentic work and social contexts.  
20 participants will be selected among all students attending ZSP nr 1 courses of study: motor vehicle 
technicians, mechanic technicians, building and construction technicians. They will be selected according to 
the following criteria (set up and continuously revised throughout the years): motivation, communication and 
interpersonal skills, professional competencies, knowledge of the foreign language. The selection procedures 
will involve: teachers' boards and the staff of the project. Two supervisors from ZSP nr 1 will take care of the 
students during practical training in Germany.  
The students/participants will be hosted by Wisamar Educational Institute in Leipzig (Germany) in the period 
of 7.10.2012-21.10.2012.  
The students will get following benefits: 
- to know how to live within a net of relations, at work and in social context, how to perform tasks in an 
independent way,  
- empowering their self-confidence,  
- increase of their self-esteem,  
- reinforcing communications, behavioural and relational skills,  
- receiving the opportunity to test their professional choice and to become more aware of their strenghts and 
weaknesses,  
- acquiring not only specific professional knowledge, but also an overall view of the role and rules 
characterising the world of work (thanks to working in a real, not fictious work environment),  
- empowering the students' language performance (thanks to using foreign languages in authentic contexts),  
- making real that the foreign language is necessary to live and work abroad. 
Main objective: 
-to increase the quality of education in technical college to help our pupils to gain new skills, 
-to get a placement in Wisamar Educational Institute to get useful certificates, 
-to get practical experiences, 
-to improve their professional skills in the automotive, mechanic and construction sector, 
-to improve their career prospects, 
-to aim to increase the success of the students, 
-to support the students in their future career. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27647 

Tytuł projektu Dobre kwalifikacje - dobry start 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach 
ul. Pomologiczna 6 
96-100 Skierniewice 
tel. 46 833 68 66,   
email: budowlanka1@wp.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 442894,65 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy 2-tygodniowego stażu zawodowego w ramach dokształcania zawodowego młodzieży uczniów 
klas: grupa A- II i III TRW - 20 osób, grupa B - II i III TAK - 20 osób i grupa C -III TB - 20 osób realizowanego w 
ośrodkach szkoleniowych Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłowego Berlina i 
Brandenburgii (Frankfurt nad Odrą). Wyjazd beneficjentów zaplanowano na: grupa A - listopad 2012, grupa B - 
marzec 2013 i grupa C - maj 2013r. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów  klas TRW 
umiejetności związanych z wykańczaniem wnetrz, szcególnie w zakresie wykorzystania płyt gipsowo 
kartonowych przez tworzenie dekoracyjnych kolumn, wykonywanie sufitów, łuków zabudowe otworów. 
Uczniowie klasy TB nabędą nowe umiejętności w wykonywaniu  prac w zakresie dekoracji wnętrz z 
zastosowaniem nowoczesnych technik malarskich, dekoracyjnego nakładania farb, róznego rodzaju zdobień, 
dekoracyjnych technik układania tapet, poprawy klimatu wnętrz. Uczniowie klas TAK  poznają techniki 
projektowania i wykonywania ogrodów historycznych i współczesnych przy wykorzystaniu róznych gatunków 
roślin i kamieni naturalnych w aranżacji  terenów zielonych.  
Dynamika współczesnego rynku budowlanego stwarza potrzebę zwiększenia kompetencji pracowników 
budowlanych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w budynkach nowych jak również w zakresie renowacji 
budynków starych oraz zagospodarowania i utrzymania terenów wokół budynków. Projekt wychodzi 
naprzeciw potrzebie ożywienia w sektorze budownictwa i w branżach związanych z budownictwem, takich jak 
aranżacja ogrodów. W skali kraju i regionu odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników w firmach 
świadczących takie usługi  
Projekt ma także wzbudzić zainteresowanie młodzieży nauką w zawodach budowlanych i okołobudowlanych, 
odkryć ich potencjał zawodowy, wyposażyć w sprawne wykonywanie zadań. Celem projektu jest przede 
wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, ale 
również ważny będzie ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów 
światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech. Poprzez wykonywanie zadań praktycznych 
beneficjenci, oprócz rozwiązań typowych nauczą się podejmowania decyzji odnośnie zastosowania 
optymalnych technik pracy. Uczniowie naszej szkoły pochodzą ze środowisk mało mobilnych. Wyjazd na 
praktyki poza miejsce zamieszkania, a zwłaszcza do innego kraju stworzy potrzebę mobilności, poszukiwania 
swojego miejsca w życiu zawodowym poza lokalnym środowiskiem. Uczestniczenie w stażu pozwoli uczniom 
sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe na gruncie innej kultury i społeczności, rozwinąć 
poczucie tożsamości europejskiej i zwiększyć szanse zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Bez wątpienia celem 
pośrednim będzie motywacja uczniów do nauki jęz. obcych i przedmiotów zawodowych. Poza tym beneficjenci 
będą mogli poznać kulturę Niemiec, obyczaje tam panujące oraz atrakcje turystyczne Brandenburgii. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27649 

Tytuł projektu Nowe trendy w turystyce - praktyka zawodowa w Karyntii 

Beneficjent 

Stowarzyszenie Pegaz 
ul. Groszowa 7 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 752 32 30,   
email: pegaz_ngo@o2.pl, janinaarw@interia.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 359422,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będzie 30  pełnoletnich uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Licealnych w 
Karpaczu. Młodzież pochodzi z okolicznych wsi i ma ograniczone możliwości dokształcania nawet w kraju. 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów Technikum Hotelarskiego wykazała, że: uczniowie  ze względu na 
niskie dochody rodziców, odbywają praktyki zawodowe blisko miejsca zamieszkania (na terenie powiatu 
jaworskiego) w miejscach niedostatecznie dostosowanych do wymogów programowych;  szkoła posiada 
niewystarczające wyposażenie techno-dydaktyczne do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, a co za 
tym idzie uczniowie  posiadają niskie umiejętności manualne i małe doświadczenie praktyczne. Założeniem 
programu jest poznanie specyfiki austriackiego rynku usług hotelarskich i zdobycia niezbędnego doświadczenia 
praktycznego. Rejon Karyntii jest dobrą bazą do szkolenia młodzieży ze względu na duży ruch turystyczny i 
bardzo dużą ilość przedsiębiorstw turystycznych: hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. 
Program umożliwi przeszkolenie młodzieży szkolnej w zakresie innowacyjnych trendów i profili zawodowych 
branży hotelarskiej. Równolegle pozwoli na rozszerzenie programu szkolnego o nowości związane z usługami 
hotelarskimi na przykładzie austriackim.  
Głównym celem projektu jest transfer wiedzy oraz umożliwienie zdobycia umiejętności i kwalifikacji  zgodnych 
z zapotrzebowaniem rynku pracy 30-tu uczniom Technikum Hotelarskiego, poprzez odbycie 8 tyg.praktyki 
zawodowej w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych w Karyntii do 23.08.2013r.  
Główne cele rozwoju zawodowego uczestników: 
-zdobywanie kwalifikacji i kompetencji uznawanych w krajach UE w branży turystycznej, 
-zdobycie wiedzy i  doświadczenia praktycznego w zakresie  funkcjonowania firm turystycznych, organizacji 
pracy zwiększających szanse na zatrudnienie lub samozatrudnienie, 
- wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe 
- zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, aby ułatwiać rozwój zawodowy i osobisty 
-poprawa znajomości języka niemieckiego, 
- poprawa mobilności i promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe życie. 
Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży turystycznej w środowisku 
międzynarodowym przez 30 uczestników potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass. 
Uczestnicy projektu przebywając wśród personelu austriackiego poprawią znajomość języka niemieckiego – 
branżowego, zwiększą odporność na stres. Poznają organizację i dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwach 
turystycznych regionu Karyntii. Poprzez pracę stażową skonfrontują poziom usług w kraju z poziomem usług w 
firmach austriackich, pobudzi to potrzebę kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy i 
umiejętności, zwiększy mobilność zawodową. Dzięki stażowi będą mieli możliwość poznania 
międzykulturowego środowiska pracy, co jest niezbędne w tym zawodzie z racji obsługi gości z całego świata. 
Pozwoli także na przełamanie barier językowych, co zarówno wpłynie na praktyczne wykorzystanie języka w 
przyszłym życiu zawodowym. 
Realizacja stażu odbędzie się w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych zrzeszonych w Urlaub am 
Baurenhof w Karyntii, w czasie 8 tygodniowej praktyki zawodowej w terminach: pierwsza grupa od 30 lipca 
2012 do 21 września 2012 oraz druga grupa od 01 lipca 2013 do 23 sierpnia 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27650 

Tytuł projektu Logistyk i informatyk - zawody przyszłości! 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku 
ul. Okulckiego 2 
32-800 Brzesko 
email: magrabania@poczta.onet.pl, zsp1@brzesko.edu.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 399661,13 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt obejmuje praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, w zawodach logistyk i informatyk. W ramach projektu planujemy dwa 
staże zawodowe dla 16-osobowych grup mieszanych tj.: po 8 uczniów Technikum Logistycznego i 8 uczniów 
Technikum Informatycznego, w firmach o specjalnościach: informatycznych i logistycznych.  Staże odbywać się 
bedą w Walencji w Hiszpanii i w Rimini we Włoszech. 
Nadrzędnym celem projektu jest odbycie przez uczniów miesięcznej praktyki zawodowej, określonej w 
programie nauczania technikum oraz  doskonalenie znajomości języka zawodowego,  zdobycie nowych 
umiejętności i kompetencji przez naszych uczniów. W ramach zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie 
będą mogli zdobyć nowe doświadczenia na stanowisku pracy w swoim zawodzie. Taka praktyka nie tylko 
wzbogaci ich wiedzę merytoryczną i umiejętności, ale też pozwoli zrozumieć specyfikę zawodu i zasady pracy 
w grupie. Uczniowie zdobędą umiejętności z zakresu techniki organizacji pracy, tworzenia przyjaznej atmosfery 
w miejscu pracy. 
Praktyka zagraniczna pozwoli uczniom poznać i zrozumieć zasady funkcjonowania  przedsiębiorstw, zakres 
norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach Unii Europejskiej w zawodach informatyk i logistyk. Dzięki 
tym praktykom nasi absolwenci poczują się pewniej na eurpejskim rynku pracy i zyskają poczucie własnej 
wartości, co pozwoli im zaistnieć na rynku pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Taki wyjazd i praktyka w 
firmie zagranicznej wzbogaci ich język merytoryczny oraz znajomość bazy technicznej wykorzystywanej w 
firmach Unii Europejskiej. Co więcej otworzy młodych ludzi na nowe technologie, nowych ludzi i nowe miejsca, 
które mogą w życiu poznać pomimo, że pochpodą z małych miejscowości i pozwoli im  poczuć się w pełnii 
europejczykami. W trakcie praktyk uczniowie z pewnością nauczą się  nawiązywania kontaktów z 
potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami oraz rówieśnikami. 
Udział uczniów w praktykach z pewnością rozwinie ich osobowość, kompetencje oraz przedsiębiorczość.   
Udział w projekcie będzie też nowym doświadczeniem dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku, które niewątpliwie wpłynie na nowelizację i weryfikację procesu kształcenia w zawodach Technik 
Logistyk i Technik Informatyk.  
Praktyki zawodowe, w których weźmie udział 32 uczestników będą odbywały się w firmach logistycznych i 
informatycznych w Valencji (Hiszpania) - 16 uczestników w Rimini(Włochy) - 16 uczestników. Przewidywany 
termin praktyk to październik 2012 i 2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27652 

Tytuł projektu Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi 
ul. Drewnowska 171 
91-008 Łódź 
tel. 42 654 00 05,   
email: zsethdyrektor@wp.pl; zsethsekretariat@wp.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 380991,38 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Współczesny rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający wobec przyszłych pracowników, którzy, oprócz 
wiedzy z danej dziedziny, powinni również dysponować konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. 
Świadomy uczeń oczekuje zatem, że szkoła zawodowa przygotuje go do swobodnego poruszania się po 
lokalnym oraz europejskim rynku pracy. Aby spełnić to zadanie, szkoła musi dostosować treści nauczania do 
sytuacji i potrzeb rynku. Projekt „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy” doskonale wpisuje się 
we współczesne wymagania rynkowe, pozwala bowiem na wykształcenie istotnych umiejętności związanych z 
kompleksową obsługą gościa hotelowego oraz stosowanie procedur obowiązujących w zakładach hotelarskich 
na terenie Hiszpanii. Każdy uczestnik projektu, który zdobędzie praktyczne doświadczenie zawodowe, zwiększy 
swoje szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce. Realizacja projektu, oprócz stworzenia szans na opanowanie 
konkretnych umiejętności, pozwoli także na odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym  
i poznanie zasad w nim panujących. Co więcej, zachęci do nauki języka obcego oraz poszerzy horyzonty 
myślowe. Jednocześnie „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy” to projekt wychodzący 
naprzeciw zapotrzebowaniu regionu na specjalistów w zakresie obsługi gości hotelowych, bowiem docelowym 
odbiorcą projektu jest przyszła kadra hotelarska – uczniowie klas II i III Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi. 
Głównym celem projektu jest doskonalenie kształcenia zawodowego, które obejmuje: 
- poznanie zasad funkcjonowania różnego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich występujących na terenie 
Hiszpanii, 
- opanowanie umiejętności kompleksowej obsługi gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami 
obsługi, 
- poznanie i stosowanie procedur postępowania na różnych stanowiskach pracy, 
- opanowanie technik pracy obowiązujących w różnych działach struktury organizacyjnej europejskiego 
obiektu noclegowego, 
- doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku angielskim. 
Realizacja projektu „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy” zaowocuje wśród uczestników 
większą szansą  
na znalezienie zatrudnienia, ponieważ ww. umiejętności przyczynią się do: 
- ułatwienia dalszego rozwoju zawodowego, a przez to zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy, 
- sprawnego dostosowania się do warunków panujących na rynku pracy, 
- odważnego występowania z inicjatywą, organizowania oraz realizowania interesujących przedsięwzięć 
zawodowych, twórczego rozwiązywania problemów oraz prezentowania siebie oraz efektów własnej pracy,  
- przełamania barier językowych, kulturowych oraz obalenia stereotypów myślenia dotyczących braku 
perspektyw zawodowych,  
- uświadomienia celowości nauki języków obcych, 
- wskazania dróg rozwoju osobistego m.in. przez pracę nad podniesieniem poczucia własnej wartości i wiary 
we własne możliwości oraz przełamania utrwalonej przez pokolenia niechęci do przemieszczania się w 
poszukiwaniu atrakcyjnej pracy - pomoże to ukształtować wśród uczestników postawy mobilne oraz  
przedsiębiorcze,  
- wzbogacenia słownictwa specjalistycznego oraz nawiązania kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami. 
Projektem „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy” zostaną objęte dwie 20-osobowe grupy 
uczniów, z których każda weźmie udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych u partnera 
hiszpańskiego, którym jest Europroyectos Leonardo da Vinci. 



 
Proponowane terminy realizacji stażu:  
07.04.2013 - 21.04.2013 
13.10.2013 - 27.10.2013 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27653 

Tytuł projektu Praktyka zawodowa w hotelach i restauracjach portugalskich 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
ul. Gliniana 2 
41-711 Ruda Śląska 
tel. 32 244 49 00,   
email: e.piechota@wp.pl, dyrektor@zsp2.eu 

Liczba uczestników 44 

Dofinansowanie 366505,26 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach portugalskich” obejmie uczniów drugiej i trzeciej klasy 
Technikum Hotelarskiego,Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Technikum Ekonomicznego. W 
okresie od września 2012 do czerwca 2013 planowane są dwa wyjazdy po 20 osób do Montijo w Portugalii. 
Treść i założenia projektu pozostają w zgodzie z podstawą programową oraz programem nauczania dla 
zawodów technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych i technik ekonomista, a także 
Planem Rozwoju Szkoły, który zakłada jak najlepsze przygotowanie uczniów do potrzeb lokalnego i 
regionalnego rynku pracy. Jednocześnie odpowiada on założeniom strategii rozwoju turystyki w województwie 
śląskim na lata 2004 – 2013, w której celem podstawowym jest podniesienie dostępności i jakości 
świadczonych usług turystycznych w oparciu o produkt markowy – turystykę miejską i kulturalną. 
Celem nadrzędnym projektu jest zaspokojenie istotnych potrzeb uczestników stażu w zakresie: 

 zdobycia kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia na otwartym europejskim rynku 
pracy; 

 konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką; 

 poznania obowiązujących procedur i standardów na europejskim rynku pracy; 

 poznania kultury i obyczajów Portugalii. 

 Wyżej wymienionemu celowi nadrzędnemu, posłużą następujące cele szczegółowe: 

 budowanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych; 

 nabycie umiejętności właściwego wyrażanie ocen i sądów; 

 rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi i współdziałania w grupie; 

 doskonalenie umiejętności komunikowania się i posługiwania zawodowym i ogólnym językiem angielskim; 

 kreowanie u uczniów kreatywnych i mobilnych postaw; 

 poznanie kultury i obyczajów innego kraju; 

 uzmysłowienie uczniom faktu, że uczenie się jest procesem trwającym całe życie. 

 W wyniku realizacji projektu spodziewane jest osiągnięcie rezultatów w postaci: 

 podniesienia jakości procesu kształcenia zawodowego uczniów; 

 podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników stażu potwierdzonych dokumentem Europass 
Mobility; 

 podniesienie stopnia znajomości i sprawności w posługiwaniu się ogólnym i zawodowym językiem 
angielskim; 

 wzbogacenie życiorysu zawodowego uczestników projektu o doświadczenia zawodowe zdobyte w 
warunkach      

 portugalskiego rynku pracy; 

 otwarcie na innowacyjność i potrzeby regionalnego rynku pracy poprzez upowszechnianie doświadczeń i 
spostrzeżeń  

 z realizacji projektu; 

 zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej. 
Staż uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej przewidywany jest w dwóch terminach: 

 23.09.2012 - 13.10.2012 

 07.04.2013 - 26.04.2013 
Osoby, które zakwalifikują się do wyjazdu, odbędą staż w portugalskich hotelach i restauracjach, 
wyznaczonych przez instytucję European Projects Development Unipessoal Lda. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27667 

Tytuł projektu Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu - Start Your Future Today 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 
ul. Białego Zagłębia 1 
26-060 Chęciny 
email: zs2checiny@onet.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 399877,94 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt adresowany jest do uczniów technikum, kształcących się w zawodach: technik mechanik - obróbka 
skrawaniem oraz technik mechatronik - programowanie sterowników PLC. Pierwszeństwo będą mieć 
uczniowie z terenów wiejskich i uczniowie, których sytuacja materialna jest niezbyt korzystna, tak aby staż był 
dla tych osób prawdziwą przepustką do lepszego życia. Uczestnikami praktyk zawodowych bedą uczniowie z 
dobrą znajomością branży samochodowej, dobrą znajomością języka angielskiego oraz najlepszymi wynikami 
w nauce oraz zachowaniu. 
W projekcie zakładamy przeprowadzenie 3 - tygodniowych praktyk dla dwóch grup 16 - osobowych, każda 
grupa będzie miała 2 opiekunów. Na miejsce stażu wybraliśmy miasto Stafford w Wielkiej Brytanii. W 
pierwszej grupie - od połowy stycznia 2013 roku przewidujemy wyjazd uczniów klas trzecich i czwartych. 
Natomiast w drugiej grupie w maju 2014 roku pojechaliby uczniowie klas drugich i trzecich. Uczniowie klas 
trzecich na podstawie certyfikatu ukończenia stażu zagranicznego uzyskaliby zaliczenie praktyki zawodowej 
ujętej w programie nauczania dla danego zawodu w Polsce. Dla uczniów klas drugich bedzie to doskonała 
forma zapoznania się z tematyką i szansa na rozwiniecie własnych zainteresowań, natomiast uczniom klas 
czwartych pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. Praktyki te byłyby także okazją do analizy porównawczej polskich i 
zagranicznych firm i zakładów. Program nauczania dla kształconych zawodów technik mechanik i mechatronik 
zakłada odbycie praktyk zawodowych. Dla zawodu technik mechanik przewidziane są4 tygodnie, a dla zawodu 
technik mechatronik 2 tygodnie w cyklu kształcenia. Dla zawodu technik mechanik konieczne bedzie zatem 
jeszcze przeprowadzenie tygodniowych praktyk w zakładach w Polsce. Odbędzie się to bezpośrednio przed 
wyjazdem lub po powrocie ze stażu zagranicznego (terminy będą uzależnione od możliwości organizacyjnych 
współpracujących ze szkołą serwisów obsługi pojazdów). Staże zagraniczne pozwolą także uczniom na 
doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych. Wyjazd na zagraniczny staż bedzie również 
świetną okazją do nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi 
pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się to do kreowania 
postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostem poczucia własnej wartości i samooceny. 
Cele projektu to: 
- Podniesienie kwalifikacji uczestników; 
- Rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie: funkcjonowania warsztatu samochodowego i 
stosowanych w nim nowoczesnych rozwiązań technologicznych; 
- Zwiększenie szans na regionalnym i europejskim rynku pracy; 
- Rozwinięcie umiejetności i komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i 
mowy potocznej; 
- Wymiana doświadczeń zawodowych z pracownikami placówek, w ktorych odbywa się praktyka; 
- Przełamywanie barier kulturowych; 
- Podniesienie jakości pracy; 
- Wzrost poziomu kształcenia zwłaszcza zawodowego (lepszy wynik na egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe); 
- Współpraca ze środowiskiem pracodawców, instystucji odpowiedzialnych za kształt regionalnego rynku 
pracy; 
- Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27676 

Tytuł projektu 
Zdobywanie nowych doświadczeń w obsłudze gości o specjalnych potrzebach 
i obsłudze wielkich imprez w hotelach śródziemnomorskich 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 
ul. Kapucyńska 2 
31-113 Kraków 
tel. 12 422 02 84,   
email: zsekon1@bci.krakow.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 492062,34 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt ten ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych stażystów i jakości świadczonych przez nich usług 
w zawodzie technik hotelarstwa. Zakłada on wspieranie stażystów w zdobywaniu za granicą, a potem 
wykorzystaniu już w Polsce nowych doświadczeń zawodowych, wiedzy i umiejętności w zakresie 
nowoczesnych technik i metod pracy, w celu ułatwienia ich osobistego rozwoju i zwiększenia szans na 
zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Pragniemy w ramach tych wyjazdów rozwijać ich kompetencje i 
profesjonalizm w branży hotelarskiej. Podstawowym zadaniem jakie stawiamy przed stażystami jest pokonanie 
wszelkich barier zarówno językowych, kulturowych, jak i nabranie śmiałości w pracy i w stosunkach 
międzyludzkich. Na staże na Cypr i Maltę wyjadą 3 grupy uczniów. Planujemy, że będą to grupy 16-osobowe, a 
każda z grup pod opieką dwóch nauczycieli. Wyjazd pierwszej grupy planowany jest na 15 września 2012 na 
Cypr. Pozostałe dwie grupy wyjadą w czerwcu 2013 również na Cypr i we wrześniu 2013 roku na Maltę. 
Uczniowie będą odbywali staże w 4 * hotelu "Aloe" na Cyprze oraz w hotelach  3*,4* i 5* na Malcie. Na 
praktyki wytypowani zostaną uczniowie klas starszych, którzy mają już pewne doświadczenia zawodowe, gdyż 
odbywali praktyki w hotelach krakowskich. Chcemy aby poradzili sobie z wszystkimi zadaniami, jakie będą 
stawiane im w tych krajach. Uważamy, że 'metoda uczenia poprzez praktykę' jest szybkim sposobem na 
zdobywanie wysokiej jakości kwalifikacji. Uczniowie będą musieli pracować w recepcji, w restauracji, barach 
hotelowych, służbie pięter, obsłudze gości na plaży i na basenie, obsłudze gości o specjalnych potrzebach: 
takich jak goście seniorzy, goście niepełnosprawni, czy dzieci. Uważamy, że dzięki pracowitości i 
zaangażowaniu nasi uczniowie zostaną docenieni przez tamtejszych pracodawców. 
Podstawowym kryterium selekcji będzie stopień znajmości języka angielskiego, dobre wyniki w nauce i z 
praktyk zawodowych, a także inne osiągnięcia. Dodatkowe punkty zostaną przyznane uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub uczniom z okolic wiejskich. W skład grupy wejdą zarowno chłopcy 
jak i dziewczęta.  
Po takich stażach do kraju wrócą ludzi dojrzalsi, przedsiębiorczy i bardziej twórczy. Nabędą również 
umiejętności rozwiązywania różnych, czasem niełatwych problemów, z jakimi hotelarz ma do czynienia w 
codziennej pracy. Opiekunowie pomogą im odnaleźć się w tym zawodzie, polubić go i sprawić, iż da im dalszą 
motywację do działania, a także satysfakcję z wykonywanej pracy. Ważne dla uczniów jest, aby nauczyli się 
pracy zespołowej, cierpliwości i tolerancji.  
Po zakończeniu staży wszyscy uczniowie dostaną dokument Europass mobilność oraz certyfikaty z hoteli i ze 
szkoły. W ewaluacji wezmą udział opiekunowie grup, nauczyciele języków, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, menedżerowie hoteli na Cyprze/Malcie oraz menedżerowie krakowskich hoteli, którzy 
wspomagają nas w tworzeniu niniejszego projektu. 
Upowszechnianie projektu będzie miało miejsce w ZSE nr 1, innych szkołach, wśród przyjaciół, rodzin, w 
internecie i w mediach. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27678 

Tytuł projektu Ja - kucharz i hotelarz na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie im.Powstańców Wielkopolskich 
ul. Gen.Sikorskiego 9 
63-500 Ostrzeszów 
tel. 62 732 07 80,   
email: dargrzesik@op.pl, dyr_zs1@ostrzeszow.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 396408,98 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Ja - kucharz i hotelarz na europejskim rynku pracy" ma objąć swoim działaniem uczniów klasy III 
technikum w zawodzie kucharz i technik hotelarstwa. Wyjazd będzie realizacją wymaganych programem 
nauczania obu zawodów praktyk zawodowych w wymierze 4 tygodni w danym roku szkolnym. Pierwsza grupa 
16 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i technik hotelarstwa oraz dwóch opiekunów wyjechałaby na 
praktyki w roku szkolnym 2012/2013, a druga, tak samo liczna w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem 
projektu jest umożliwienie uczniom pochodzącym w wiekszości z terenów wiejskich zapoznanie się z 
międzynarodowym rynkiem pracy, kulturą Hiszpanii. Nabycie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych 
charakterystycznych dla nauczanej profesji, ułatwiających zdobycie po ukończeniu nauki ciekawej pracy w 
kraju lub poza jego granicami(mobilność zawodowa). Udzielenie uczestnikom wsparcia w zdobywaniu i 
wykorzystywaniu wiedzy,umiejetności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy. Umożliwienie uczestnikom 
poznanie tego środowiska, organizacjii kultury pracy w innym kraju. Zachęcenie do otwartości i współpracy, 
wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Dla wielu uczniów 
wyjazd może być jedyną szansą pobytu za granicę Polski, w atrakcyjnym pod względem zawodowym, 
kulturowym i społecznym kraju. Uczniowie będą realizowali program szkolenia w hotelach i restauracjach 
Granady w Hiszpanii. Miejsca praktyk i pobytu uczniów, kształcenie językowe na miejscu oraz imprezy 
kulturalne ,integracyjne, w tym zwiedzanie kraju goszczącego przygotuje partner pośredniczący. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27680 

Tytuł projektu Wzbogacamy swoje umiejętności zawodowe poprzez praktyki zagraniczne 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego 
ul. Staszica 3 
63-100 Śrem 
tel. 61 283 76 35,   
email: sabse@poczta.onet.pl, zst_srem@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 192479,10 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt Leonardo da Vinci jest szansą dla młodzieży na zwiększenie  zawodowej mobilności na krajowym jak i 
zagranicznym rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej. Zapewni to poszerzenie perspektyw zatrudnienia 
absolwentom Zespołu Szkół Technicznych i lepszy start w życie zawodowe. Poprzez uczestnictwo w projekcie 
uczestnicy poznają środowisko pracy w firmie, zdobędą umiejętność pracy w zespole oraz prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej, poznają wymagania rynku i potencjalne szanse rozwoju.  
W ramach projektu zostanie zorganizowany 4-tygodniowy staż zawodowy dla 18 uczniów kształcących się w 
zawodzie:  technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik geodeta. Głównym celem uczestnictwa 
młodzieży w stażu zagranicznym będzie możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w firmach 
poligraficznych oraz geodezyjnych przy współpracy z Firmą euroMind. Firma ta zobowiązuje się do 
zapewnienia zakładów pracy, w których uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z 
zakresu nowoczesnych technologii oraz projektowania w programie AutoCad, przeprowadzić prace 
niwelacyjne i  geodezyjne do celów projektowych dla budowy, sporządzać  opracowania geodezyjne.  Praktyka 
ta ma odbyć się w miesiącu listopad 2012 w Hiszpanii w mieście Jaén.   
Dla Zespołu Szkół Technicznych projekt ten będzie czynnikiem podnoszącym wizerunek szkoły w środowisku 
lokalnym, co z pewnością wpłynie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowanie form 
kształcenia do wymagań przyszłych pracodawców na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Projekt 
wpłynie także na poszerzenie programu nauczania gdyż staże zagraniczne potrzegane jako ważny element 
kształcenia zawodowego. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła stwarza potencjalne korzyści uczniom 
podnosząc ich atrakcyjnośćw życiu zawodowum i umozliwia rozwijanie umiejętności kulturowo-
inetrpersonalno-językowych. 
W czasie stażu uczniowie poszerzą wiedzę merytoryczną w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 
oraz technik geodeta, zdobędą umiejętności w dziedzinie organizacji pracy. Wzbogacą swą wiedzę 
merytoryczną i zdobędą doświadczenie zawodowe.  Młodzież pozna środowisko pracy i właściwe relacje 
wewnątrz firmy, ma okazję kontaktu z innowacyjnymi technologiami i technikami. Staż ten pozwoli im także na 
doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych oraz wykorzysta znajomość języków obcych. Ponadto 
uczniowie wezmą również udział w 20-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, jak również zorganizowane 
zostaną zajęcia kulturalno-społeczne połączone z zajęciami promującymi rezultaty projektu. Dni zapoznawcze 
pozwolą im na poznanie miasta oraz zaaklimatyzowanie się w miejscach praktyk. Opiekę nad uczniami będą 
sprawować nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.  
Uczestnicy po odbyciu stażu otrzymają certyfikaty Europass Mobility oraz certyfikaty poświadczające 
uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego z oceną z egzaminu końcowego, a także certyfikat odbytego 
szkolenia w danej firmie.  
Projekt ten spowoduje, iż Firma euroMind pozyska nowego partnera w Polsce do współpracy 
międzynarodowej, co stwarza okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu nowych technologii w 
poligrafii i geodezji.  
Udział w zagranicznym stażu zwiększy konkurencyjność naszej młodzieży na rodzimym, jak i 
międzynarodowym rynku pracy. Staż potwierdzi tezę, iż dobrze przygotowana merytorycznie młodzież, w 
pewnym stopniu doświadczono zawodowo, ma większe możliwości znalezienia pracy w krajach Unii 
Europejskiej.  
Potrzeba rozwijania kluczowych kompetencji dla uczniów jest zadaniem nowoczesnej szkoły. Poprzez realizację 
projektu szkoła spełnia także swoje zadanie w obszarze dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych 
trendów na lokalnym rynku pracy-potrzeba kształcenia w korelacji z aktualnymi wymaganiami firm i 



 
przedsiębiorstw na rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27685 

Tytuł projektu 
Poznawanie norm unijnych w branży mechatronicznej i gastonomicznej 
poprzez staże w niemieckich firmach. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w 
Brzesku 
ul. Piastowska 2 
32-800 Brzesko 
email: ewojnowicz@interia.pl, dyrektor@zsp2.edu.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 191025,67 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczy 20 uczniów, kształcących się w zawodach technik organizacji usług gastronomicznych - 
10 osób i technik mechatronik -10 osób w systemie dziennym.  Uczniowie pochodzą z II i III klas wyżej 
wymienionych kierunków kształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w 
Brzesku. Podejmą oni wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach 
obcych krajów - Niemiec. Z tego też powodu pierwszorzędne znaczenie dla udziału w projekcie ma 
umiejętność uczniów komunikowania się w języku kraju miejsca stażu - niemieckim, nawiązywania kontaktów, 
umiejętność pracy w grupie a także pokonanie przez uczniów lęku przed wyjazdem do obcego kraju.  
Beneficjentem projektu i wysyłającym młodzież jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów 
Westerplatte w Brzesku. Organizacją partnerską w projekcie jest: 
- Europa Haus z siedzibą w Lipsku, która zorganizuje praktyki dla uczniów technikum organizacji usług 
gastronomicznych i technikum mechatroniki, 
Realizacja staży dla grup odbędzie się w 1 terminie: na praktyki do Niemiec uczniowie technikum mechatroniki 
i uczniowie technikum organizacji usług gastronomicznych wyjadą w listopadzie i grudniu 2012 r. Praktyki grup 
potrwają 2 i 4 tygodnie. Na miejscu z uczniami będzie dwóch opiekunów, których zadaniem będzie 
monitorowanie przebiegu praktyk i opieka nad uczniami.  
W Lipsku uczniowie odbywać będą praktyki w wyselekcjonowanych przez niemieckiego partnera : np w 
fabryce BMW i w fabryce Porsche w Lipsku lub w Centrum Technologii i Szkolenia Zawodowego Lipskiej Izby 
Rzemieślniczej w Borsdorfie pod Lipskiem. Wybrane przez partnera firmy dostosowane będą do profilu 
zawodowego uczniów, w celu zapewnienia maksymalnych korzyści z odbywanego stażu. 
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu 
podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy. Uczniowie po skończeniu szkoły staną się częścią 
grupy potencjalnie zagrożonej wysokim bezrobociem. Udział pozostających bez pracy młodych ludzi (do 25 
roku życia), w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 4071 osób, wynosi w Powiecie Brzeskim 1432 osoby (stan na 
XI 2011 r.), co stanowi 32,2%. Na trudnym, lokalnym rynku pracy brak doświadczenia zawodowego stanowi 
poważną przeszkodę w podjęciu pracy. Ponadto system kształcenia zawodowego nie w pełni odpowiada 
potrzebom współczesnego rynku pracy. Wysokie bezrobocie w naszym regionie powoduje, że młodym ludziom 
stawiane są bardzo wysokie wymagania, często nie dające absolwentom szans na znalezienie zatrudnienia w 
swoim rejonie zamieszkania.   
Planowanym efektem realizacji projektu jest: 
- wzbogacenie szkolnej wiedzy uczniów o umiejętności potrzebne w przyszłej pracy przez praktyczne jej 
wykorzystanie (umiejętność pracy w zespole, porozumiewanie się w języku obcym, poznanie europejskich 
standardów organizacji pracy oraz zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy), 
- podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczniów na rynku pracy (lokalnym, ale też ogólnopolskim a nawet 
europejskim) poprzez uzyskanie potwierdzającego udział w programie certyfikatu Europass Mobilność przez 
każdego uczestnika projektu i zwiększenie ich mobilności, nawiązanie kontaktów lub stałej współpracy, 
- odbyty staż uatrakcyjni w przyszłości CV uczniów, a uzyskana dzięki wyjazdowi pewność siebie pozwoli 
łatwiej znaleźć pracę po zakończeniu szkoły. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27686 

Tytuł projektu 
Wzajemne poznanie się i zrozumienie - podstawą efektywnej współpracy w 
zjednoczonej Europie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 
ul. Opolska 26 
42-600 Tarnowskie Góry 
tel. 32 285 52 34,   
email: ewa.f.rabsztyn@gmail.com, zschmio@o2.pl 

Liczba uczestników 6 

Dofinansowanie 49123,52 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikiem projektu pt.: „Wzajemne poznanie się i zrozumienie - podstawą efektywnej wspólpracy w 
zjednoczonej Europie” jest 6 osobowa grupa uczniów Technikum nr 1 o kierunku kształcenia technik analityk 
przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.  
Projekt realizowany jest w ramach praktyki zawodowej w czwartym roku kształcenia. Podstawowym celem 
projektu jest podnoszenie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych i mobilności techników analityków. Ma to 
szczególne znaczenie w obliczu faktu, iż jest to aktualnie na naszym terenie zawód nadwyżkowy.  Projekt ma za 
zadanie umożliwić uczniom praktyczne zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami zarządzania 
poznanymi w trakcie edukacji szkolnej. Istotnym elementem jest również możliwość utrwalenia i wzbogacenia 
kompetencji językowych, jak również socjalnych i międzykulturowych. Uczniowie odbywając praktykę z dala 
od domu poza granicami kraju uczą się samodzielności i przystosowania do nowego środowiska, zwiększając 
tym samym pewność siebie i wiarę we własne możliwości.  
Oczekujemy, iż zagraniczna praktyka spowoduje, że nasi uczniowie będą otwarci na nowe wyzwania, chętni do 
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, podejmowania trudnych obowiązków i świadomi nabytych 
umiejętności, co pozwoli im zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dodatkowym atutem będzie również 
lepsza znajomość języka niemieckiego. 
Po powrocie z praktyki będą oni mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uczniami 
oraz z lokalną społecznością, co z pewnością pozwoli podnieść zarówno ich prestiż zawodowy, jak i prestiż 
szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym. 
Czas trwania praktyki to 2 tygodnie, termin ustalono na październik 2012 roku. 
Praktyka zawodowa będzie się odbywać w Niemczech w czterech zakładach znajdujących się w Bawarii w 
powiecie Erlangen-Hoechstadt, posiadających kompetencje jakich wymaga realizacja programu projektu. 
Są to: Zakłady Miejskie w Erlangen, Zakład Gospodarki Wodnej i Oczyszczania Ścieków Baiersdorf, Zakład 
Gospodarki Wodnej i Oczyszczania Ścieków Adelsdorf i Browar Kitzmann w Erlangen. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27688 

Tytuł projektu 
W sieci sukcesu - praktyka w Niemczech szansą na sukces zawodowy 
informatyków. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika 
ul. Kałusa 3 
41-710 Ruda Śląska 
email: karina.jarczyk@poczta.fm, jks3@op.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 329711,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie wezmą udział dwie grupy uczniów technikum informatycznego. Pierwsza grupa licząca 18 uczniów 
z III klasy, wyjedzie do Lipska w terminie od 17.05.2013 do 13.06.2013. Pobyt drugiej grupy w Niemczech, 
liczącej również 18 osób, zaplanowano w terminie od 04.10.2013 do 31.10.2013. Staż zarówno dla pierwszej 
jak i drugiej grupy będzie trwał 4 tygodnie. Organizacja przyjmująca, VITALIS GmbH, mająca swoją siedzibę w 
Schkeuditz koło Lipska, zajmie się organizacją czterotygodniowych zajęć praktycznych dla uczestników 
projektu w Centrum terningowym ROBOTRON oraz ZAW - Zentrum für Aus- und Weiterbildung“ Leipzig. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika mieści się w Rudzie Śląskiej w woj. śląskim. 
Teren ten jest znany przede wszystkim z przemysłu górniczo- hutniczego, który obecnie dla młodzieży pod 
względem zatrudnienia nie wróży ciekawej przyszłości. W związku ze zmianami strukturalnymi 
przeprowadzanymi w większości zakładów pracy, funkcjonujących na tym terenie, absolwentom szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących się w szczególności w kierunku technik informatyk jest coraz trudniej 
odnaleźć się na dzisiejszym ryknu pracy. Bardzo istotym rozwiązaniem tego problemu jest realizacja projektu 
mobilności w ramach programu Leoonardo da Vinci. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem technologii 
informatycznych i tym samym technologii sieciowych konieczny jest wszechstronny rozwój w  tej dziedzinie. 
Administrator sieci komputerowych to zawód, który wykracza poza  zawód typowego informatyka. Praktyka 
odbyta w Niemczech ułatwi uczniom znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy na obecnym rynku pracy, 
związanej z sieciami komputerowymi i będzie stanowiła doskonałe przygotowanie do tego zawodu. Uczestnicy 
projektu będą mieli okazję nabyć niezbędne doświadczenie teoretyczne i praktyczne potrzebne przyszłym 
administratorom sieci. 
Program praktyk opracowany został w oparciu o obowiazujący program nauczania, przez przedstawiciela 
organizacji przyjmującej Vitalis- panią Małgorzatę Woronę oraz koordynatorów projektu Annę Krawczyk i 
Karinę Jarczyk w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów zawodowych m.in. Adrianem Gałazką i 
opiekunem praktyk z centrum w Lipsku z panem Frankiem Dennhardt. Przystąpienie do zajęć praktycznych 
poprzedzone zostanie zapoznaniem się przez uczestników projektu ze strukturą działania oraz przepisami  
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujacymi w Centrum treningowym ROBOTRON oraz ZAW - Zentrum für 
Aus- und Weiterbildung“ Leipzig. Czterotygodniowy staż to dla uczniów okres przeznaczony na zdobycie i 
poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu: projektowania i budowania sieci komputerowych, 
instalowania i konfigurowania serwerów, nadzorowania pracy składników sieci, konfiguracji urządzeń 
sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi pod kątem dostępu do sieci, diagnozowania i 
naprawiania usterek w sieci, wdrażania sieci bezprzewodowych, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zapewniania niezawodnej pracy sieci i bezpieczeństwa danych, 
organizowania stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii oraz stosowania zasad współpracy 
w zespole. 
Po ukończeniu  stażu w niemieckim centrach kształcenia przed młodzieżą naszej szkoły otworzą się nowe 
możliwości na polskim i europejskim rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27691 

Tytuł projektu Europejska praktyka dla logistyka i informatyka 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 
ul. Wojska Polskiego 15 
27-200 Starachowice 
tel. 41 274 75 44,   
email: starachowice@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 597745,17 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt umożliwi  realizację praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się  w naszej szkole w zawodzie technik 
logistyk i technik informatyk. Staż  będzie stanowił  integralną część szkolenia zawodowego i  będzie miał na 
celu zdobycie wiedzy praktycznej w rzeczywistych warunkach pracy. Program praktyki powstawał w ścisłej 
współpracy z pracodawcami, na bazie podstawy programowej. Umożliwienie uczniom udziału w zagranicznym 
stażu to  ewidentne wspieranie ich w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz w nabywaniu umiejętności  
w nowym środowisku zawodowym. Efektem tych działań powinien być  ich dalszy rozwój osobisty. Pragniemy 
też zachęcać  uczniów  do zwiększonej aktywności w nauce nowożytnych języków obcych oraz wskazać  
możliwości znalezienia zatrudnienia nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wyjazd na staż to także umożliwienie 
uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i  kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do  
otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i 
kulturowe. Uczestnikami projektu będą uczniowie Niepublicznego Technikum w Starachowicach z klas III i IV, 
kształcący się w zawodach : technik informatyk i technik logistyk. W czasie zagranicznych staży zawodowych 
uczniowie  zdobywając doświadczenie zawodowe, zapoznają się z normami i procedurami stosowanymi w 
krajach UE.  Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności naszej młodzieży na rodzimym rynku pracy.  Dobrze 
przygotowany merytorycznie młody człowiek, w pewnym stopniu doświadczony zawodowo, ma większe 
możliwości znalezienia pracy we własnym kraju, ale także na rynkach pracy Europy. Wyjazd zagraniczny 
stworzy szansę wzbogacenia słownictwa w języku obcym, a w szczególności w zakresie specjalistycznego 
języka zawodowego.  
Mając doświadczenie wynikające z przeprowadzonych w poprzednich latach  projektów, korzystając z 
wniosków ewaluacyjnych, postanowiliśmy w niniejszym projekcie zrealizować dodatkowe cele. Jest to rodzaj 
naszej innowacji. Niezależnie od  głównego celu projektu- realizacji praktyk zawodowych, pragniemy aby 
pobyt uczniów na stażu zagranicznym, przyniósł im również inne korzyści. Chodzi nam o pomoc młodym, mało 
doświadczonym uczniom w pokonywaniu barier językowych oraz w rozwijaniu wiary w siebie, łatwości 
przystosowania się, poczucia odpowiedzialności, mobilności na rynku pracy. Przedkładamy niejako rolę 
umiejętności ponadprzedmiotowych nad umiejętności teoretyczne. Mamy nadzieje, że dobrze zmotywowani i 
wierzący we własne możliwości uczniowie, bardziej odważnie wejdą na rynek pracy, zmobilizowani do 
dalszego zdobywania wiedzy. 
Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w 
rzeczywistości pozaszkolnej. Zakłada to przekazanie im takiej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które można 
będzie zastosować w życiu codziennym. Jednak badania wykazują, że wiele osób nie potrafi zastosować 
nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w nowych okolicznościach. Brak tej umiejętności nie pozwala nawet 
najlepszym uczniom stać się kompetentnymi osobami dorosłymi. Pragniemy takiemu zjawisku przeciwdziałać, 
a wyjazd do Hiszpanii bedzie sprzyjał naszym planom.  
Miejsce i terminy  realizacji staży: 
1. Hiszpania -Valencja: 30.09.2012r. - 27.10.2012r.  
2. Hiszpania -Valencja: 03.03.2013r. - 30.03.2013r. 
3. Hiszpania -Valencja: 29.09.2013r. - 26.10.2013r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27695 

Tytuł projektu 
Technicy architektury krajobrazu na praktyce - nasze doświadczenia w 
Niemczech 

Beneficjent 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 
ul. Batorego 43/49 
87-100 Toruń 
tel. 56 623 13 38,   
email: sekretariat@zsis.edu.pl 

Liczba uczestników 28 

Dofinansowanie 227931,55 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Streszczenie projektu: 

 w projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich z kierunku Architektura Krajobrazu, 

 będą to 2 grupy uczniów po 14 osób każda, w każdej grupie 1 opiekun  

 praktyki odbędą się w Niemczech, na terenie Turyngii 

 planowany termin realizacji: grupa pierwsza w terminie 01.06.-22.06.2013; grupa druga - 22.06.-
13.07.2013 

 głównym celem będzie nauka poprzez praktykę, pokazanie uczniom praktycznej strony nauki zawodu, 

 projekt jest ściśle związany z poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, pozwoli na ich 
sprawdzenie w warunkach stworzonych przez program stażu w Niemczech, 

 celem jest nauka poprzez obserwację, dokumentację, zaangażowanie i świadomą aktywność, również 
poprzez pracę,  

 projektowanie wyznaczonych terenów zieleni oraz kompozycji florystycznych w obiektach firm 
partnerskich oraz późniejsze ich wykonywanie w rzeczywistości na terenach objętych zakresem pracy 

 celem jest również dostosowanie obecnej edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie 
szans na zatrudnienie młodych ludzi w Polsce oraz innych krajach europejskich 

 udział w projekcie pozwoli na wymianę doświadczeń, na naukę samodzielności, na rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej,  

Oczekujemy, że nasi uczniowie dostrzegą problemy urbanistyczne, z jakimi każde miasto się spotyka i 
dostrzegą potrzebę planowania przestrzennego i staną się bardziej wrażliwi na piękno otaczającej nas przyrody 
i terenów zielonych i dostrzegą, jak ważną rolę pełni architekt krajobrazu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27696 

Tytuł projektu Rozszerzanie kompetencji zawodowych 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Marcina Rożka 
ul. Kusocińskiego 1 
64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 86 38,   
email: lemanskig@interia.pl, powiat@powiatwolsztyn.pl 

Liczba uczestników 28 

Dofinansowanie 215428,84 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy stażu zawodowego dla grup  młodzieży: każdorazowo 14 młodocianych 
pracownków(dziewczęta+chłopcy) - uczniów szkoły zawodowej, odbywających przygotowanie zawodowe w 
systemie dualnym, tj. praktyczna nauka zawodu jest realizowana w rzeczywistym środowisku pracy u 
pracodawców, natomiast nauka przedmiotów teoretycznych (ogólnokształcących i zawodowych) na poziomie 
zasadniczym zorganizowana jest w szkole. Grupa uczestników pochodzić będzie z branży budowlanej i 
gastronomicznej (murarz, malarz, stolarz, kucharz). Każda grupa wyjedzie z jednym opiekunem. Projekt  będzie 
obejmował uczniów I,II i III roku nauki ze szkoły zasadniczej. Grupę partnerską tworzą: Zespół Szkół 
Zawodowych w Wolsztynie jako beneficjent oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku 
Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-
Brandenburg e.V.) w Poczdamie.  
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie ożywienia w sektorze budownictwa i w sektorach z nim 
związanych.Przeprowadzono konsultacje z przdstawicielami lokalnych, dobrze prosperujących firm 
budowlanych  w zakresie ich oczekiwań co do kierunku szkolenia przyszłych stażystów. Również w skali kraju i 
regionu odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników w firmach świadczacych usługi budowlane 
oraz gastronomiczne. Projekt ma  wzbudzić zainteresownie młodzieży nauką w zawodach budowlanych i 
okołobudowlanych oraz gastronomicznych, odkryć ich potencjał zawodowy i wyposażyć w sprawne 
wykonywanie zadań.  
Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia 
warsztatowego za granicą, równie ważny będzie ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie 
horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy ich mobilność zarówno na 
krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Pracodawcy są zainteresowani młodymi pracownikami z 
doświadczeniem uzyskanym podczas praktyki zagranicznej. 
Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, 
jak i wiedzę dotyczącą innego kraju jego specyfiki, różnic i podobieństw między oboma narodami.Wiedza i 
zdobyte doświadczenie pozwolą im lepiej kształtować ich drogę zawodową.Udział w projekcie umożliwi 
uczestnikom łatwość podejmowania ciągle nowych wyzwań w różnych sytuacjach życiowych, z jakimi musi 
radzić sobie obywatel Europy. Wszelkie umiejętności, zdolności i znajomości będą rozwijane podczas 
praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. 
Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności na materiałach dostępnych w warsztatach w małych grupach, 
wspólnie z młodzieżą z innych krajów. Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka zawodowa pokaże uczniom 
inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości języka obcego w srodowisku europejskim. Zapoznają się z 
fachowym słownictwem w języku niemieckim oraz będą posługiwać się  językiem obcym zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami.Należy podkreślić, że większość z uczestników projektu będzie po raz pierwszy 
wyjeżdżała poza granice kraju.  
Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na trzy tygodnie dla obu turnusów. Podjęto także ustalenia co 
do treści programowych,wzięto przy tym pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów nabyte w kraju 
oraz różnice w sposobie realizacji procesu kształcenia teoretycznego i praktycznego. Wyjazd grupy pierwszej 
zaplanowano na miesiąc październik 2012 r, grupy drugiej na marzec 2013. Praktyka zawodowa dla wszystkich 
grup zawodowych(murarz, malarz, stolarz, kucharz) odbędzie się w  wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia 
zawodowego we Frankfurcie nad Odrą. Staż jest integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27697 

Tytuł projektu Europejski staż szansą lepszego startu młodego ekonomisty 

Beneficjent 

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Sandomierzu 
ul. Żeromskiego 8 
27-600 Sandomierz 
email: mariadk@interia.pl, zjmazurek@gmail.com 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 401483,94PLN 

Krótkie streszczenie: 
Beneficjentem projektu jest Technikum Ekonomiczne w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Jest to młodzież we wstępnej fazie kształcenia zawodowego w 
wieku 17 - 19 lat zdobywająca zawód ekonomisty.Szkoła kształci w 20 oddziałach w pięciu typach szkół. 
Wszyscy uczniowie a jest ich 515, mieszkają na terenie Powiatu Sandomierskiego. Partnerem zagranicznym 
jest firma Polaris Enterprise, jest to firma prywatna, która między innymi zajmuje się obsługą różnego radzaju 
projektów unijnych, w tym programie Leonardo da Vinci. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zdobycie 
nowych umiejętności zawodowych przez uczniów. Chcielibyśmy, aby podczas praktyk uczestnicy zapoznali się 
ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa handlowego, nowoczesnymi programami księgowania w małym 
przedsiębiorstwie handlowym. Jednocześnie skonfrontowali polski system kształcenia zawodowego z 
angielskim, poszerzyli wiadomości na temat rynku pracy i przedsiębiorczości oraz doskonalili umiejętności 
językowe. Udział w projekcie stwarza im szanse na poznanie warunków gospodarczych kraju partnerskiego, a 
także na zwiększenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w nowym nieznanym otoczeniu. Jest to 
bardzo istotne ponieważ (82%) uczniów szkoły pochodzi z obszarów wiejskich o niskim statucie społecznym. 
Spora grupa uczniów pochodzi z rodzin patologicznych lub niewydolnych wychowawczo. Nasz region 
charakteryzuje się dużym bezrobociem jest terenem typowo rolniczym. Czujemy się za naszych uczniów 
szczególnie odpowiedzialni, gdyż pochodzą oni z rodzin, gdzie występuje niski poziom poczucia własnej 
wartości, brak pracy i przeświadczenie, że ich życie nie może być inne niż ich rodziców. Ze względu na brak 
środków finansowych 97% nie uczęszcza do prywatnych szkół językowych ani nigdy nie była zagranicą. 
Uczestnicy stażu dzięki nabytym umiejętnościom będą cenionymi pracownikami w dziale rachunkowości. Z 
analiz naszych lokalnych pracodawców ( przeprowadzone ankiety)wynika, że kompetencjami kluczowymi, 
jakich oczekuje się od przyszłych pracowników są: 
- posiadanie wysokich umiejętności praktycznych w dziedzinie obsługi programów finansowo - księgowych 
- odbycie praktyki w firmie pracującej na programach finansowo - księgowych 
- władanie minimun jednym językiem , najlepiej językiem angielskim  ogólnym i zawodowym 
Młodzież, która kończy naukę w szkole, możemy zaliczyć do grupy defaworyzowanych na rynku pracy. Wiąże 
się to z niewielką ilością doświadczenia młodych pracowników wchodzących na rynek pracy oraz brak funduszy 
na dokształcanie zawodowe i założenie własnego przedsiębiorstwa. Pracodawcy wymagają doświadczenia 
zawodowego w dziale księgowości, dlatego bardzo ważne jest wzmocnienie kształcenia praktycznego w 
okresie nauki w szkole oraz wykorzystanie funduszy unijnych na działalność edukacyjną przez całe życie. 
Dlatego bardzo dobrym wyjściem jest uczestnictwo w projekcie Leonardo da Vinci. Uczeń zyskuje dodatkowo 
prestiż, co jest wartością dodatnią i zwiększają się szanse absolwenta na uzyskanie zatrudnienia, ponieważ w 
większym stopniu spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Uzyskuje także wiele innych możliwości, 
taki jak: 
- europejski wymiar swojego kształcenia 
- umiejętność porozumiewania się w języku obcym zawodowym  
- certyfikat Europass Mobility  
Powyższe korzyści w pewnym stopniu poprawią sytuację młodego pracownika na rynku pracy i zwiększą jego 
szanse na zatrudnienie. Po wstępnym kursie przygotowawczym zorganizowanym przez PZSE im. 
E.Kwiatkowskiego w Sandomierzu planuje się wysłanie dwóch grup uczniów liczących po 16 uczestników z 2 
opiekunami  na 3- tygodniową praktykę w Wielkiej Brytanii. Staż będzie składał się z dwóch modułów: praktyki 
w firmach księgowych oraz zajęciach warsztatowych, których celem będzie zapoznanie z formami 
opodatkowania i obsługą programów finansowo -księgowych w małym przedsiębiorstwie handlowym. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27699 

Tytuł projektu Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ul. Przykoszarowa 22 
18-400 Łomża 
tel. 86 219 87 93,   
email: bori_66@o2.pl, jkocon@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 322239,88 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących o specjalności-technik 
pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk, technik hotelarstwa. Planowana praktyka 
zagraniczna ma na celu powiązanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami, co dla uczniów 
technikum stanowi znaczny problem. 
Głównym celem projektu jest danie możliwości uczniom odbycia praktyki w innym kraju europejskim, co 
zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy, a zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności radzenia sobie w 
obcym kraju będą motywacją do dalszej nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych. 
Realizacja projektu umożliwi pełne przygotowanie uczniów do wejścia na europejski rynek pracy z 
oczekiwanymi tam kompetencjami zawodowymi. Zdobyć je można przez odbycie praktyki w realnie 
funkcjonującym europejskim zakładzie pracy. 
Marka Scania jest bardzo popularna w naszym regionie. Wystarczy wspomnieć, że znaczna część 
nowoczesnego taboru jakim dysponuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży pochodzi właśnie od 
tego producenta. Jest więc konieczne, żeby młodzież nauczyła się serwisować i naprawiać w/w markę 
pojazdów co w przyszłości zaowocuje kontynuacją nauki w tym zawodzie - podjęciem studiów wyższych, a 
następnie zakładaniem własnych serwisów samochodowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przez Łomżę 
w najbliższym czasie ma zostać utworzony transeuropejski korytarz transportowy Via Baltica, który będzie 
najważniejszym połączeniem drogowym pomiędzy krajami bałtyckimi, co przyczyni się do rozwoju zachodniej i 
północnej części województwa podlaskiego i pozwoli również na obiecywane od dawna wyrównanie szans 
rozwoju miast, które straciły status miast wojewódzkich, a co z tym się wiąże należy przepuszczać iż znacznie 
wzrośnie społeczne zapotrzebowanie na bardzo dobrze wyposażone warsztaty naprawcze pojazdów 
ciężarowych oraz dobrze wykwalifikowaną kadrę w nich pracującą. 
Wyjazd młodzieży pochodzącej z wiejskich rodzin będzie dla niej okazją na wyrównanie szans. Młodzież ta 
poprzez wyjazd do Szwecji nabierze odwagi, nauczy się przedsiębiorczości i pozna realia ekonomiczne w innym 
kraju Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w nowoczesnych zakładach należących do koncernu Scania, 
która posiada bazę technologiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt do napraw i obsługi pojazdów 
ciężarowych. Nasi uczniowie mogliby tam w pełni realizować program praktyki zawodowej. Pobyt opiekunów 
uczniów (nauczycieli przedmiotów zawodowych) przyczyni się do poprawy metod szkolenia poprzez adaptację 
dobrych elementów europejskich systemów kształcenia w regionie podlaskim. Pozwoli to zredukować 
opóźnienia Polski w stosunku do najlepszych w kształceniu zawodowym krajów UE. Projekt odbędzie się w 
warsztatach szkoleniowych Scania. Partner jest bardzo zaangażowany we współpracę z naszą szkołą. Pragnie 
umocnić i skonkretyzować więzi przyjaźni z Polską nie tylko na poziomie szkoły, ale także całego regionu. 
Wynika to stąd, że miasto Łomża i szwedzkie miasto Sodertalje podpisały umowę o współpracy i przyjaźni. 
W grudniu 2011 roku w Łomży gościl: przedstawicielka zaprzyjaźnionego miasta Sodertalje Urszulę Estmer i 
Keneth Johnson–wicedyrektora Firmy Scania. Goście przyjechali specjalnie w celu ustalenia kierunków i 
możliwości współpracy, tym razem w związku z przygotowywanym projektem w ramach Programu Leonardo 
da Vinci. Dodatkowo w ramach podpisanej współpracy planujemy skierować naszych uczniów z technikum 
hotelarskiego na praktyki z branży hotelarskiej do hotelu Scandic znajdującego się w mieście Sodertalje – 
aktualnie miasto liczy około 60 000 mieszkańców. Odbycie praktyk planowane jest na przełomie maj, czerwiec 
2013 roku, co z uwagi na lokalizację i charakter miejsca umożliwi naszym uczniom poznanie metod i organizacji 
pracy w firmach reprezentujących wysoki poziom. 
Działania projektu stanowiłyby wartość dodaną do procesu kształcenia. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27703 

Tytuł projektu Mobilność - kluczem do kariery zawodowej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
ul. Poprzeczna 1a 
43-225 Wola 
tel. 32 211 80 33,   
email: zszwola@poczta.fm 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 213726,48 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt stanowi uzupełnienie, wzbogacenie i wprowadza innowację do procesu kształcenia zawodowego 
młodzieży  
kształcącej się w zawodach technik mechatronik i technik handlowiec. Projekt sprzyja wprowadzeniu innowacji 
w kształceniu zawodowym szkoły, promuje mobilność,  transfer kompetencji zawodowych i zatwierdzania 
zdobytej wiedzy, w kraju w którym odbywa się staż. Udział w projekcie umożliwi wszechstronne 
przygotowanie młodzieży do do pracy zawodowej zarówno w kraju jak i na unijnym rynku pracy, co pozwoli  
wyposażyć absolwentów szkoły w wiele różnorodnych kompetencji, które pozwolą na właściwe 
funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. Projekt będzie realizowany przy udziale portugalskiej 
instytucji European Projects Development Unip.Lda. Staż zawodowy odbędzie się w miejscowości Montjio 
położonej w rejonie Lizbony we wrześniu 2013r. Przy ustalaniu głównych założeń projektu wzięto pod uwagę 
zasoby szkoły, dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów, potrzeby edukacyjne szkoły, potrzeby 
lokalnego i regionalnego rynku pracy, a także potrzeby absolwentów szkoły  aby mogli skutecznie i sukcesami 
poruszać się po rynku pracy nie tylko w kraju. W projekcie wezmą udział uczniowie III i IV klas Technikum 
kształcący się w zawodach technik mechatronik i technik handlowiec. Praktyczna nauka zawodu w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i staż zawodowy w firmach pomogą w znaczący sposób dostosować wiedzę i 
kompetencję uczestników projektu do potrzeb pracodawców, a także będą okazją do prezentacji zdobytej w 
szkole wiedzy,umiejętności i kompetencji zawodowych. Projekt stworzy też warunki do poznawania jak 
również możliwości przeniesienia na grunt lokalny standardów pracy z firm portugalskich. Dzięki udziałowi w 
projekcie uczniowie zdobędą wiedzę z dziedziny nowych technologii, organizacji pracy, techniki pracy i 
stosowanych norm jakościowych. Projekt jest częścią planu modernizacji oferty edukacyjnej szkoły 
zapoczątkowanemu kilka lat temu mającego na celu , utworzeniu nowych kierunków i specjalizacji, służy 
lepszemu wykorzystaniu posiadanej bazy dydaktycznej, modyfikowaniu programów nauczania, w tym również 
modułowych, a także nadanie europejskiemu wymiaru kształceniu w Zespole Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Woli. Udział w projekcie pozwoli uczniom na doskonalenie umiejętności językowych, 
szczególnie języka angielskiego zawodowego, a także poznanie podstaw języka portugalskiego. Pobyt w 
Portugalii pozwoli na wykształcenie w uczestnikach tolerancji  wobec innej kultury i zdolności adaptacyjnych.   
Projekt zakłada odbycie 4- tygodniowego stażu zagranicznego, z tym, że 2 tygodnie uczniowie będą odbywać 
praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego,a pozostałe 2 tygodnie odbędą staż w firmach 
portugalskich z rejonu Lizbony. W przypadku uczniów kształcących sie w zawodzie technik handlowiec będą to 
firmy zajmujące się handlem detalicznym i hurtowym, a w przypadku uczniów kształcących się w zawodzie 
technik mechatronik będą to firmy zajmujące wykorzystaniem, instalacją, naprawą programowalnych 
urządzeń przemysłowych, wykorzystujących, serwujących i programujących maszyny CNC, sterowników 
programowalnych  PLC. Udział w projekcie pozwoli  uczniom na  uzupełnienie uatrakcyjnienie i wzbogacenie 
procesu kształcenia praktycznego dla uczniów technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec i 
technik mechatronik, a kształcenie praktyczne ciekawsze bardziej innowacyjne. Wprowadzenie do programu 
stażu 2 tygodniowego pobytu w placówce kształcenia praktycznego będzie okazją do poznania nowej wiedzy i 
umiejętności, poznanie systemu edukacji i pracy kraju goszczącego, pokazu zdobytej dotychczas w szkole 
wiedzy oraz zdobycie certyfikatu. Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego będą doskonałym 
przygotowaniem uczniów do pracy w firmach. Po ukończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty 
potwierdzające odbycie praktyki zagranicznej, dzięki czemu korzyści ze stażu staną dla uczącej się osoby 
bardziej widoczne 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27704 

Tytuł projektu Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater 
al. Brzóz 26 
05-501 Piaseczno 
tel. 22 756 73 05,   
email: kierownik.szkolen@platerowka-szkola.pl,  
dyrektor@platerowka-szkola.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 531830,91 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie 
kształcących się w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego oraz technik hotelarstwa. W momencie 
wyjazdu  będą oni uczniami klasy III i IV. Przewidujemy wyjazd trzech grup. Liczba uczestników stażu 
dostosowana jest do liczebności klas (mniej niż 50% stanu). Umożliwi to konkurencję w kwalifikacji oraz wybór 
kandydatów na odpowiednim poziomie kluczowych kompetencji, w tym językowych. Ze względu na potrzebę 
wsparcia uczestników stażu, szczególnie w okresie adaptacji i zapewnienie prawidłowej realizacji  
merytorycznego programu szkolenia chcemy skorzystać z możliwości wyjazdu opiekuna z każdą z grup. 
Zakładamy, że uczestnictwo w projekcie odpowie na podstawową potrzebę zdobywania, rozwijania i 
utrwalania kompetencji zawodowych naszych uczniów. Oceniamy, że w szkolnym procesie kształcenia oraz w 
trakcie realizacji praktyk zawodowych nabywają oni  zbyt mało umiejętności w zakresie obsługi klienta 
biznesowego na rynku usług turystycznych. Odczuwamy też brak możliwości wykonywania przez uczniów 
konkretnych prac i czynności koniecznych przy organizacji konferencji, szkoleń i innych imprez zamówionych 
przez firmy. W opinii współpracujących ze szkołą pracodawców – hoteli i instytucji organizujących imprezy 
turystyczne, na rynku pracy w branży hotelarsko-turystycznej brakuje pracowników wykwalifikowanych w 
obsłudze gości biznesowych. W Piasecznie (miejsce siedziby szkoły i zamieszkania wielu uczniów) i w 
Warszawie, zapotrzebowanie na pracowników o takich umiejętnościach jest wysokie i stale rośnie. Staż będzie 
też dla nich szansą na zdobycie umiejętności na poziomie standardów międzynarodowych oraz na osobisty 
rozwój związany z inną kulturą. 
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i mobilności uczniów poprzez poszerzenie ich 
kompetencji zawodowych jako pracowników w branży turystyczno-hotelarskiej. Staż przyczyni się do 
kształtowania odpowiednich cech psychofizycznych oraz konkretnych umiejętności wymaganych przez 
przyszłych pracodawców (program szkolenia ustalony z pracodawcami uwzględniający ich potrzeby i 
wymagania). Pozostałe cele to: umożliwienie uczniom indywidualnego szkolenia zgodnie z ich możliwościami 
komunikacji w języku angielskim, kształtowanie właściwej postawy pracownika w branży oraz rozwijanie 
otwartości na inną kulturę. 
Oczekujemy, że rezultatem stażu będą nowe umiejętności w obsłudze gości biznesowych.  
Szkolenie spowoduje  wyrównanie szans oraz sprzyjać będzie przełamywaniu przez wszystkich uczniów barier 
językowych i interpersonalnych. Zapewnimy uczestnikom efektywny, zgodny z ich możliwościami udział w 
stażu oraz zwiększenie szans na rynku pracy na indywidualnym poziomie każdego z nich.  
Uczniowie staną się kompetentnymi i samodzielnymi pracownikami hoteli i centrów biznesu. W przyszłości 
łatwiej będą podejmować działania mające na celu ich dalszy rozwój zawodowy. Staż zwiększy ich otwartość, 
kreatywność, a co za tym idzie mobilność przestrzenną i zawodową. Spodziewamy się, że uczestnictwo w stażu 
przygotuje naszych uczniów do pracy zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców i ułatwi im start w 
życiu zawodowym.  
Przewidujemy, następujące terminy stażu: grupa I - IX 2012 r. (8 osób),  grupa II - V/VI 2013 r. (18 osób), grupa 
III - IV/V 2014 r. (22 osoby). Realizacja stażu będzie miała miejsce w Hiszpanii w hotelach z zapleczem 
kongresowym np. Hotel Vinci, Hotel Rallye, Hotel Casa Capitel Nazari S.L. i w Agencia Europea de Congresos 
Tiempo S.L. w Granadzie. Organizacje przyjmujące  zapewniają realizację założonego programu szkolenia 
dostosowanego do potrzeb uczniów. Granada jest bardzo ciekawym, wielokulturowym miastem, 
odpowiednim do realizacji celów nabywania kompetencji wielokulturowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27705 

Tytuł projektu Międzynarodowe staże dla uczniów szkół zawodowych 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. prof. Tadeusza Konopińskiego 
Ludów Polski 16 
57-100 Strzelin 
tel. 71 392 03 73,   
email: anetapaluch1976@o2.pl, zsrludowpol@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 571551,31PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnicy projektu:  uczniowie klas III w zawodzie technik rolnik oraz klas III i IV  w zawodach: technik 
hotelarstwa i technik informatyk Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim. 
Cele: Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zwiększenie szans uczniów naszej szkoły 
na krajowym i europejskim rynku pracy oraz przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności kształcenia i 
szkolenia zawodowego, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności językowych naszych uczniów, szczególnie 
w zakresie zawodowego języka niemieckiego i angielskiego. Uczestnicy programu, którzy odbyli już praktyki 
zawodowe na terenie Polski, będą mogli porównać rynki pracy, zasady funkcjonowania firm, instytucji i 
gospodarstw rolnych, zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, podnieść swoje umiejętności zawodowe i 
językowe oraz budować poczucie własnej wartości, oparte na samodzielnym funkcjonowaniu w nowym, 
nieznanym środowisku. Potrzeby: Dzięki wymianie doświadczeń uczniów realizujących praktyki zawodowe w 
różnych krajach, uczniowie naszej szkoły będą mogli poznać specyfikę i organizację pracy w 
przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych w tych krajach. Zdobywanie  praktycznego doświadczenia 
wynika z potrzeb rynku pracy. W naszym regionie występują w większości gleby klasy I i II, co sprzyja 
prowadzeniu i rozwijaniu działalności rolniczej. Rynek niemiecki posiada wysoko rozwinięte i zaawansowane 
technologicznie rolnictwo. Rozwój mechanizacji i zmiany technologiczne wymuszają potrzebę szkolenia 
naszych uczniów na możliwie wysokim poziomie, by w przyszłości prowadzili gospodarstwa nowoczesne, które 
sprostają konkurencji na europejskim rynku żywnościowym. Na terenie Dolnego Śląska dynamicznie rozwija 
się także branża hotelarska, rośnie liczba zagranicznych turystów, w związku z czym istnieje potrzeba 
kształcenia uczniów w zakresie obsługi klienta zagranicznego, umiejących odnaleźć się w nowocześnie 
zarządzanych hotelach. Udział w stażu zagranicznym pozwoli naszym uczniom spełnić oczekiwania przyszłych 
pracodawców w zakresie swobodnego posługiwania się językiem obcym, nawiązywania dobrych relacji z 
gośćmi reprezentującymi inne kultury, znajomości organizacji pracy w hotelach zagranicznych. Bardzo szybki 
rozwój branży informatycznej, a w szczególności fakt lokowania swych oddziałów przez zagraniczne firmy IT 
oznacza wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych informatyków. Wiele firm operuje w 
międzynarodowym środowisku, gdzie język angielski jest obowiązującym, więc poznanie kultury pracy w takim 
środowisku będzie dla ucznia  cennym doświadczeniem. Oczekiwane rezultaty: 
- podniesienie umiejętności kluczowych uczniów – społecznych, językowych, informatycznych, 
- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu wiejskiego,    
- zwiększenie zaangażowania w naukę, motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po 
zakończeniu nauki,  
- przełamanie barier psychologicznych związanych z obawą przed nieznanym otoczeniem, otwarcie na 
możliwości, wynikające ze swobodnego przepływu ludności w krajach Unii Europejskiej, 
- rozwinięcie  praktycznych umiejętności oczekiwanych na rynku pracy, 
- nabycie cech dobrego pracownika, takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, sumienność w pracy, 
- transfer nowoczesnych technologii na rynek polski,  
- podniesienie umiejętności uczestników stażu w zakresie efektywnego planowania kariery zawodowej, 
- wzrost świadomości uczniów co do potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się 
przez całe życie, 
- poznanie kultury Wielkiej Brytanii/Niemiec, 
- uzyskanie certyfikatu Europass-Mobilność 
Miejsca i terminy praktyk: technik rolnik - gospodarstwa rolne w Niemczech (rejon Hannover) - wiosna 2013 i 
2014 (po 6 uczniów), technik hotelarstwa - hotele w Wielkiej Brytanii (Plymouth) -  jesień 2012 (6 uczniów), 



 
wiosna 2013 i 2014 (po 6 uczniów), technik informatyk - przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii (Plymouth) -  
jesień 2012 (6 uczniów), wiosna 2013 i 2014 (po 6 uczniów). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27706 

Tytuł projektu 
Praktyka zagraniczna niepełnosprawnych intelektualnie  jako metoda 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu - "Otwarta droga" 

Beneficjent 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 
ul. Praska 64 
30-322 Kraków 
tel. 12 269 35 50,   
email: malgorzata-kulka@wp.pl 

Liczba uczestników 6 

Dofinansowanie 120642,72 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt polegał będzie na uczestnictwie uczniów SPP w zajęciach teoretyczno-praktycznych na terenie szkoły 
oraz praktycznych u pracodawców.Każdy uczestnik odbędzie codziennie 8 godzin praktyki w tym: 2 godziny 
przygotowania teoretycznego w szkole  z wykorzystaniem specjalnych filmów instruktażowych(filmy będą 
opracowane wspólnie przez nauczycieli polskich i angielskich; wykorzystana będzie tablica interaktywna z 
gotowymi materiałami teoretycznymi).  
Każdy uczestnik odbedzie 6 godz. praktyki w zakładzie pracy wg.indywidualnego programu praktyki.W 
projekcie uczestniczyć bedzie 6- ro uczniów SPP upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym z 
niepełnosprawnością sprzężoną (porażenie kończyn,niedowidzenie,cechy autyzmu) pochodzących z rodzin 
zagrożonych patologią,wiejskich, o niskim statusie materialnym. Praktyki zagraniczne będą krokiem do 
zaistnienia tych osób na rynku pracy ,przepustką do trudnodostępnego dla nich świata pracy, dodatkowym 
atutem dla pracodawcy.Praktyki zawodowe są skutecznym sposobem integracji głębiej niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem.Pozwalają na zdobycie nowych umiejętności w środowisku pracy. 
My pedagodzy specjalni ciągle poszukujemy metod pracy z niepełnosprawnymi idących w kierunku 
maksymalnego usamodzielnienia się oraz umożliwienia im podjęcia pracy zawodowej.Specyficznym 
wyróznikiem naszej placówki jest aktywizacja zawodowa uczniów poprzez realizację założeń angielskiego 
programu TGA .To wynik wieloletniej współpracy z angielską Fundacją MENCAP oraz angielskimi szkołami 
specjalnymi :Round Oak School and Support Service oraz Bettrige School.Doświadczenia szkół poznaliśmy 
podczas wizyty przygotowawczej(LdV2008) oraz wyjazdu w ramach wymiany (LdV Vetpro-2011).Utworzyliśmy 
partnerstwo szkół specjalnych, współpracujemy w dziedzinie edukacji niepełnosprawnych,realizujemy wspólne 
projekty,programy edukacyjne,warsztaty , konferencje. 
Realizowany od lat w SOSW nr 3 programTGA spełnia warunki do uczenia niepełnosprawnych podejmowania 
samodzielnych decyzji i działań na miarę ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskiwanie przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie autonomii rozumianej jako 
samostanowienie w granicach norm społecznych.  
W dużej mierze pomaga nam w tym decyzja Rady Europy wprowadzając pojęcie "wyrównywania szans" 
rozumiane jako proces, dzięki któremu różnorodne dziedziny życia społecznego i środowiska zewnętrznego 
stają się dostępne dla osób niepełnosprawnych. Działajaca przy SOSW nr 3 SPP przygotowuje uczniów do 
podjęcia czynności pracy. Oferuje uczniom obok edukacji ,terapii rownież możliwość odbycia różnorodnych 
praktyk zawodowych u wielu pracodawców.  
Cele projektu: 1.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego konsekwencjom. 2. Podniesienie 
kompetencji zawodowych uczestników. 3.Rozwój osobisty uczestników. Oczekiwane rezultaty: 1.Wzmocnienie 
aktywności zawodowej, społecznej,kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.2.Zwiekszenie szans 
zaistnienia na rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowego doświadczenia. 3.Integracja społeczna. 
4.Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników. 5. Zwiększenie mobilności osób 
niepełnosprawnych.  
Wyjazd do Bettrige School nastąpi w terminie: 23 czerwca 2013 do 06 lipca 2013r.Uczniowie SPP podczas 
dwutygodniowego pobytu odbędą praktykę zawodową wspólnie z angielskimi kolegami u angielskich 
pracodawców,którzy na codzień są partnerami w organizacji praktyk dla uczniów szkoły w Bettrige. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27709 

Tytuł projektu Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach 
Al. Legionów 4 
25-035 Kielce 
tel. 41 361 99 12,   
email: e.kular@pilsudski.com.pl, dyrektor@pilsudski.com.pl 

Liczba uczestników 52 

Dofinansowanie 587763,88 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu mobilności będą uczniowie Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Kielcach kształcący się w zawodach technik analityk i technik ochrony środowiska.  
Celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom zdobycia atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz atrakcyjności naszych uczniów - przyszłych 
techników analityków i techników ochrony środowiska na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy. Udział w 
projekcie umożliwi im zapoznanie się z nowoczesną techniką i technologią stosowaną w ich branży. Uczniowie 
będą mieli możliwość porównania wiedzy zdobytej w polskiej szkole z wymaganiami stawianymi przed 
młodzieżą w innych krajach. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli odważnymi Europejczykami bez barier 
językowych i otwartymi na europejski rynek pracy stwarzający możliwości zatrudnienia za granicą. 
Partnerem zagranicznym jest firma Polaris Enterprise, która zorganizuje staż zawodowy 18 uczniom klas 
ochrony środowiska w Stafford w Wielkiej Brytanii i 16 uczniom kształcącym się w zawodzie technik analityk w 
laboratoriach w Cardiff w Walii. Drugim partnerem zagranicznym jest firma ONECO, która odpowiedzialna 
będzie za staż 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk, w laboratoriach chemicznych w Sewilli 
w Hiszpanii. 
Uczestnicy projektu wyjeżdżający na staż do Wielkiej Brytanii udoskonalą znajomość branżowego języka 
angielskiego, a grupa wyjeżdżająca do Hiszpanii nauczy się języka hiszpańskiego i udoskonali język angielski. 
Uczniowie poznają kulturę Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz tamtejsze metody organizacji pracy. Zdobyte 
wiadomości i doświadczenie podczas stażu, być może przyczyni się do założenia i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Dodatkową korzyścią będzie otrzymanie przez uczestników staży certyfikatu 
Europass Mobilność, który zwiększy ich konkurencyjność w momencie poszukiwania pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27712 

Tytuł projektu 
Kwalifikacje w biznesie bez granic - przełamywanie barier w europejskiej 
aktywności zawodowej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" 
ul. Kościuszki 43 
45-063 Opole 
email: syst@hewi.com.pl 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 73032,85 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów klas III technikum. W ramach projektu 8 uczniów (4 uczniów w każdym 
roku szkolnym) odbędzie 3-tygodniowe praktyki zawodowe (w okresie kwiecień-maj; termin praktyk 
uzależniony jest od organizacji roku szkolnego) w firmach w Mülheim w Niemczech: Siemens AG, PVS - 
Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH oraz Urząd Miasta Mülheim. Uczniowie zostaną 
wyłonieni w wyniku szczegółowego procesu rekrutacji (regulamin rekrutacji zawarty w pkt. F.3.). Projekt 
odpowiada na takie potrzeby jak: ukierunkowanie ucznia do kreowania dalszej ścieżki zawodowej i 
edukacyjnej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie finansów, stosowanych rozwiązań księgowych 
i podatkowych, obsługi informatycznej i biurowej firm, działań marketingowych i kontaktów z otoczeniem, 
funkcjonowania na rynkach europejskich, poznania wymagań europejskiego rynku pracy i przygotowania się 
do efektywnego wejścia na rynek regionalny. Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów 
doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności 
zdobytych podczas nauki w szkole średniej. Dzięki współpracy ze szkołą partnerską w Niemczech nasi 
uczniowie będą mieli możliwość nie tylko odbycia praktyki zawodowej zawartej w programie nauczania dla 
danej klasy (nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20, dołączony do niniejszego wniosku), ale również będą mieli 
możliwość poznania rynku pracy oraz realiów zawodowych w kraju partnerskim. Wyjazd na praktykę 
zagraniczną stworzy uczniom  szanse na rozwój umiejętności językowych (przede wszystkim słownictwa 
typowego dla danego zawodu, tj. języka biznesu) oraz rozwinie ich świadomość kulturową, postawę otwartości 
i tolerancji wobec innej kultury i mentalności. Projekt wpłynie także na zwiększenie poczucia własnej wartości, 
co na pewno będzie skutkować zwiększeniem atrakcyjności uczniów dla przyszłych pracodawców oraz pomoże 
im znaleźć ciekawą pracę. 
Oczekiwane rezultaty to: 
1) zmiana postawy zawodowej uczestników praktyk na bardziej otwartą, mobilną i przedsiębiorczą,      
2) podwyższenie umiejętności komunikowania się w języku obcym 
3) poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole i uzyskanie wysokich wyników na egzaminach 
zewnętrznych poprzez wdrożenie wyników ewaluacji projektu 
4) dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb i wymagań europejskiego  rynku pracy oraz jej 
wzbogacenie na rzecz rozwoju ucznia.  
5) wzajemna wymiana doświadczeń oraz porównanie rozwiązań prawno-organizacyjnych w obu krajach 
6) swobodne poruszanie się uczestników stażu po europejskim rynku pracy 
7) upowszechnianie w kraju dobrych praktyk zagranicznych, które można przenieść na rynek regionalny 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27714 

Tytuł projektu Dziś uczeń jutro mistrz! Tajniki europejskiego hotelartwa i gastronomii 

Beneficjent 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
ul. Żeromskiego 26 
41-902 Bytom 
tel. 32 281 38 41,   
email: dyrektor@zsgh.bytom.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 192270,32 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W Projekcie uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, w fazie wstępnego 
szkolenia zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik 
kucharz; chcący odbyć staż w zakresie nauczanego zawodu w firmach zagranicznych, spełniający kryteria 
naboru i pozytywnie rozpatrzeni w procesie postępowania kwalifikacyjnego. Organizacja przyjmująca 
uczestników Projektu zapewni im zarówno przygotowanie językowo-kulturowe, jak i możliwość odbywania 
stażu praktycznego u pracodawców. Miejsca odbywania stażu są dobrane w celu zapewnienia efektywnego 
kształcenia praktycznego opartego na wcześniejszej edukacji szkolnej oraz na praktykach zawodowych 
odbywanych u pracodawców krajowych majacych na celu poszerzenie tej wiedzy i usprawnienie lub 
rozwinięcie umiejętności o te zdobywane w zagranicznych miejscach pracy. 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu – praca w miejscu pracy – 
stawianie czoła sytuacjom realnym dodatkowo z doświadczeniem funkcjonowania w miejscach pracy o 
standardzie europejskim, zdobywając inne doświadczenie od tego, które może byc zdobyte w lokalnych 
polskich firmach.  Młodzież uczestnicząca w Projekcie będzie mogła ocenić swoje przygotowanie do pracy oraz 
sprawdzić swoje kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne poszerzone  o  stosowanie języka obcego 
w zakresie zawodowym.  Realizacja Projektu wpłynie także na zwiększenie szans młodzieży uczącej się w 
naszej szkole, szczególnie tej zagrożonej patologiami i wykluczeniem społecznym, na zdobycie zatrudnienia po 
zakończonej edukacji oraz zwiększy ich mobilność w zakresie poszukiwania pracy i orientacji w potrzebach 
rynku pracy – wymiana doświadczeń i współpraca z pracodawcami. 
Miasto Bytom, w którym mieści się nasza szkoła cechuje wysoka stopa bezrobocia utrzymująca się na poziomie 
15%. Edukacja zawodowa poparta praktyczną nauką zawodu w kraju i za granicą jest możliwością dla 
młodzieży, która będzie miała więcej możliwości znalezienia pracy i mobilnym podejściem młodych ludzi do 
swoich umiejętności zawodowych - mogą pracować w różnych miejscach - są ekspertami w dziedzinie 
zawodowej. Pobyt w realnym miejscu pracy wykształci    w grupie uczestników projektu umiejętność pracy w 
zespole i odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy. 
Partnerzy projektu będą mogli ocenić poziom zdobytej do tej pory wiedzy praktycznej przez Beneficjentów, 
dokonać weryfikacji ich umiejętności i określić ich przydatność na europejskim rynku pracy po zakończeniu 
stażu oraz procesu nauczania w szkole, co będzie informacją zwrotną i możliwością ewaluacji umiejętności 
zawodowych uczestników.  
Celem projektu jest także zachęcenie młodych ludzi do nauki języków obcych oraz zwiększenie ich kompetencji 
językowych, głównie w zakresie słownictwa zawodowego. Język obcy staje się narzędziem wykorzystywanym 
w pracy zawodowej. 
Czterotygodniowy staż uczestników nastąpi w miesiącach: luty, marzec, kwiecień 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27718 

Tytuł projektu Nauka moją przyszłością 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
ul. Żwirki i Wigury 2 
62-065 Grodzisk Wielkopolski 
email: chryseis@o2.pl, zsp@zsp-grodzisk.net 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 160993,47 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie „Nauka moją przyszłością” weźmie udział 20 uczestników – uczniów klasy II, III lub IV Technikum 
Mechanicznego (6 osób), Technikum Górniczego oraz Budowlanego (14 osób) przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Funkcję Partnera wysyłającego i Instytucji 
wnioskującej pełni rzeczony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, natomiast Partnera przyjmującego Centrum 
Szkoleniowe Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą (placówka szkoleniowa w Hennickendorfie). Celem 
projektu jest umożliwienie uczniom odbycia stażu i zyskanie cennej praktyki zawodowej w warunkach znacznie 
korzystniejszych od tych, które mogą zaofiarować polscy pracodawcy i ośrodki szkoleniowe (chodzi przede 
wszystkim o dostęp do nowych technologii w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych oraz z zakresu 
instalacji CO, gazu, wody w budynkach mieszkalnych i napraw eksploatacyjnych pieców gazowych), co 
umożliwi uczestnikom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych poszukiwanych na lokalnym 
rynku pracy. Każda ze wskazanych powyżej grup odbędzie staż wg programu przewidzianego dla własnej 
specjalności, dodatkowo przewidziano kurs spawania w osłonie gazów ochronnych. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych, dążąc do poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do zmian 
technologicznych, wzbogaci w ten sposób swoją ofertę edukacyjną, zapewniając swoim uczniom lepsze 
przygotowanie do wykonywania wybranego przez nich zawodu. Uczniowie będą też mieli okazję sprawdzić w 
praktyce znajomość języka niemieckiego zawodowego (w zakresie niezbędnym do obsługi sprzętu i 
zrozumienia zasad jego działania) i ogólnego (w sytuacji rozmowy). Celem Partnera przyjmującego jest 
rozwijanie współpracy między placówkami szkolenia zawodowego oraz pełne wykorzystanie bazy szkoleniowej 
dla poprawy jakości tegoż szkolenia. Warsztaty, z których obecnie korzystają uczniowie Zespołu Szkół,  nie są w 
stanie zapewnić uczniom znajomości najnowszych rozwiązań technicznych z zakresu mechaniki 
samochodowej, instalacji CO, gazu, wody w budynkach mieszkalnych i napraw eksploatacyjnych pieców 
gazowych, realizacja Projektu jest więc konieczna dla wszechstronnego i pełnego rozwoju zawodowego 
uczestników (szczegóły w dalszej części wniosku), co znacznie podniesie ich wartość na rynku pracy, ponieważ 
program stażu był konsultowany z miejscowymi przedsiębiorstwami. Projekt ma na celu wsparcie wyrównania 
szans edukacyjnych uczniów narażonych na wykluczenie ze względu na niski status materialny oraz 
dojeżdżających do szkoły z miejscowości wiejskich oraz poniżej 10000 mieszkańców (ich dostęp do edukacji 
jest utrudniony w porównaniu z uczniami zamieszkałymi w miejscowości, w której znajduje się szkoła; w 
klasach, w których odbędzie się rekrutacja uczniów do wzięcia udziału w projekcie na 199 osób aż 114, czyli 
57%, dojeżdża ze wsi bądź małej miejscowości).  Pierwsze rozmowy między Partnerem wysyłającym a 
przyjmującym na temat stażu miały miejsce w grudniu 2011r.; sam staż odbędzie się w placówce szkoleniowej 
w Hennickendorfie w terminie 07.10.2012-28.10.2012 i poprzedzony zostanie kursem przygotowawczym i 
językowym (sierpień-wrzesień 2012). Ewaluacja nowonabytych kompetencji i umiejętności uczestników będzie 
miała miejsce w trakcie stażu (certyfikat) i po jego zakończeniu (Europass). Zakończenie projektu nastąpi 
wiosną 2013r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27722 

Tytuł projektu Odtwórczość w laboratorium dźwięku, drogą do twórczości kompozytorskiej 

Beneficjent 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści 
ul. Staromiejska 3 
58-560 Jelenia Góra 
tel. 75 755 93 10,   
email: jczm56@wp.pl, sekretariat@psm1st.art.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 292994,63 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Przedłożony projekt przewiduje udoskonalenie i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania 
szkolnych instrumentów perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku oraz  akordeonu, fortepianu i grup 
wokalnych. Uczestnikami programu będzie grupa 40-tu uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Jeleniej Górze  . 
Przeprowadzone zostaną zajęcia umuzykalnienia uczestników, które będą miały  charakter indywidualny i 
grupowy. Uzupełnieniem i wzmocnieniem dotychczasowych tradycyjnych form pracy będą zajęcia w 
Laboratorium Dźwięków Instrumentów Muzycznych Uniwersytetu Lipskiego,  Muzycznym Gimnazjum im. 
Roberta Schumanna oraz Szkole Muzycznej  im. Jana Sebastiana Bacha w Lipsku. Rozwinięta zostanie 
kreatywność uczniów poprzez poszukiwanie nowych brzmień osiąganych na tradycyjnych instrumentach.  
Wykorzystane zostaną nietypowe źródła dźwięku jako sposób na rozwijanie kreatywnej inwencji  twórczej; 
nowe spojrzenie na tradycyjne instrumenty; poszukiwanie nowej jakości brzmienia. Uczestnicy nabędą 
umiejętności reagowania ruchem na akcenty metryczne,  pokonywania tremy , swobodnego  korzystania z 
aparatu głosowego, współpracy z zespołem akompaniującym,  aktywnego słuchania siebie i innych, 
zastosowania podstawowych elementów muzycznych. Udoskonalą poczucie estetyki, kultury i zachowania 
podczas koncertów. Dzięki zastosowanej formie zajęć nastąpi  zintegrowanie młodzieży w grupie 
międzynarodowej  i przygotowanie do dalszej pracy w kraju. Zajęcia indywidualne w zakresie teorii 
praktycznego wykonawstwa przeprowadzą niemieccy nauczyciele muzyki. Nabyte praktyczne umiejętności  
potwierdzone zostaną certyfikatem partnera niemieckiego. Organizator stażu wspólnie z  niemieckim 
partnerem koordynującym nabędą  kolejne doświadczenie, które zostanie wykorzystane w dalszej działalności 
edukacyjnej.  
Przebieg realizacji zadań stażowych będą monitorowali: Dyrektor Szkoły, trzej opiekunowie grupy, pracownicy 
partnera koordynującego  oraz nauczyciele niemieccy  bezpośrednio szkolący młodzież.  
Wnioskodawca projektu zaplanował wstępny termin  stażu  na miesiąc luty  2013 roku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27725 

Tytuł projektu Kształcenie zawodowe bez granic-szansą dla europejskiego rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim 
ul. Kościuszki 20 
57-550 Stronie Śląskie 
email: anetasoroko@poczta.onet.pl, dyrektor@zsp-stronie.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 273630,28 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Dokonująca się w Polsce transformacja we wszystkich dziedzinach życia społeczno- gospodarczego stwarza 
młodzieży zupełnie nowe możliwości, ale stawia też przed nią nowe wymagania zawodowe. Wyraźnie zmieniły 
się preferencje pracodawców wobec pracowników oraz kandydatów do pracy. W związku z procesem 
zrównywania wymogów kwalifikacyjnych w przedsiębiorstwach europejskich ważnym czynnikiem 
stwarzającym młodym ludziom pewność zatrudnienia jest możliwość zbierania doświadczeń za granicą już 
podczas kształcenia zawodowego w ramach projektu mobilności. 
Program Leonardo da Vinci wspiera pobyty zagraniczne uczestników kształcenia zawodowego- a tym samym 
mobilność w Europie. 
W ramach projektu przewiduje się organizację 4 tygodniowych, zagranicznych praktyk zawodowych dla 
uczniów ZSP w Stroniu Śląskim. Praktyki odbędą się w miesiącach sierpień 2012,wrzesień 2013. W projekcie 
wezmą udział 2 grupy uczniów, liczące po 16 osób. Uczniowie, którzy będą chcieli wziąć udział w projekcie, 
powinni osiągać dobre wyniki w nauce i wykazywać się odpowiednim zachowaniem w szkole i poza szkołą.  
Program obejmuje naukę języka niemieckiego, realizację praktyki zawodowej w obiektach gastronomicznych i 
hotelarskich oraz program kulturalny. Praktyki odbędą się w jednym z kurortów  w Niemczech. Fakt, że 
miejscem praktyk jest uzdrowisko, przyniesie uczniom dodatkowe korzyści, gdyż w ich regionie jest duża liczba 
kurortów, które są odwiedzane bardzo chętnie przez niemieckich turystów. Umożliwi to porównanie 
warunków pracy w obydwu krajach. Wiedząc, że przyjeżdżający Niemcy do polskich uzdrowisk oczekują 
niemieckojęzycznej obsługi oraz jakości usług na poziomie  istniejących w ich kraju, uczniowie  będą mieli 
okazję zapoznać się ze standardami jakości  wymaganymi w Niemczech. Przyczyni się to do podniesienia 
jakości usług gastronomiczno-hotelarskich w regionie. 
Projekt ten odpowiada zapotrzebowaniu młodych ludzi na zdobywanie odpowiedniego doświadczenia, 
umiejętności i wiedzy ułatwiającej mobilność w poszukiwaniu i zatrudnianiu się w krajach Unii Europejskiej. 
Zwiększy atrakcyjność systemów praktyk, kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Stroniu Śląskim. Pozwoli porównać systemy kształcenia praktycznego w Niemczech i w Polsce. Wzmocni 
poczucie obywatelstwa europejskiego, wzajemnej egzystencji. Wpłynie pozytywnie na kształtowanie postaw 
tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Przyczyni się do zwalczania uprzedzeń i stereotypów, poprzez 
poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych. Projekt umożliwi 
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, z naciskiem na terminologię fachową. 
Pozwoli zapoznać się z warunkami i ewentualnymi możliwościami zatrudnienia na rynku europejskim. 
Doświadczenie wynikające z pracy w Niemczech rozbudzi w przyszłych absolwentach szkoły motywację do 
zdobywania nowych doświadczeń i doskonalenia własnych umiejętności. Efektem projektu będzie nie tylko 
fakt, że staną się cennym nabytkiem dla potencjalnych pracodawców, ale będą mieli większą motywację do 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w branży gastronomiczno-turystycznej.  
Dzięki tej praktyce uczniowie zdobędą kompetencje i umiejętności, które zostaną wykazane w Europass 
Mobility (międzynarodowym dokumencie uznawanym przez wszystkie kraje Unii Europejskiej), co 
zdecydowanie ułatwi im start w dorosłe życie zawodowe. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27727 

Tytuł projektu Fryzjer ponadnarodowy - kreatywny pracownik 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum w Jędrzejowie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 
al. Piłsudskiego 6 
28-300 Jedrzejow 
tel. 41 386 12 57,   
email: egrudzien@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 389181,98 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Fryzjer ponadnarodowy –kreatywny pracownik” adresowany jest do 32 uczniów klas III-IV NT w 
Jędrzejowie i NTZ w Chmielniku ZDZ Kielce kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich. Na 
zagraniczny staż w Hiszpanii uczniowie wyjadą w dwóch 16-osobowych grupach. Każdej z grup będzie 
towarzyszyło po 2 opiekunów pedagogicznych, którzy przez cały okres stażu będą służyć pomocą 
organizacyjną, merytoryczną, psychologiczną, będą na bieżąco prowadzić monitoring w zakresie zgodnego z 
założonymi celami realizowania wszystkich zadań zagranicznego stażu. Planujemy wyjazdy grup w 
następujących terminach: 
I gr. – 22.10.-17.11.2012; 
II gr. – 18.11.-13.12.2013; 
Przez 4-tygodnie uczniowie będą realizować praktyki zawodowe w hiszpańskich salonach fryzjerskich, a w 
czasie wolnym od pracy i w weekendy poznawać kulturę, historię i tradycję Hiszpanii, m.in. poprzez udział w 
wycieczkach turystycznych, zwiedzaniu zabytków kultury i historii, muzeów, miejsc rozrywek kulturalnych i 
sportowych. Projekt odpowiada krajowym i regionalnym potrzebom edukacyjnym. Główne cele projektu to: 
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym (na miarę realizowanego projektu) ogólnoeuropejskiej 
mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego, pogłębienie i 
uzupełnienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie praktycznych umiejętności w zakresie usług fryzjerskich 
nabytych w rzeczywistych warunkach pracy,poznanie zasad organizacji pracy,standardów, systemów jakości, 
zwiększenie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości poprzez poznanie zasad zakładania, organizacji, 
funkcjonowania zakładów fryzjerskich w oparciu o zasady i wzorce europejskie, poznanie nowych rozwiązań w 
zakresie fryzjerstwa, m.in. stosowanych metod,technik z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury 
fryzjerskiej oraz standardów profesjonalnej obsługi klienta, poprawa kompetencji językowych i nabycie 
umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach życiowych i 
zawodowych (w tym poznanie i poprawne posługiwanie się słownictwem branżowym). Projekt odpowiada na 
potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. Jest zgodny ze strategią rozwoju woj. świętokrzyskiego, które 
stawia na rozwój turystyki i sektora usług. Międzynarodowy staż zwiększy szansę uczniów na zatrudnienie na 
lokalnym i europejskim rynku pracy. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy poważnie traktują 
naukę i obowiązki szkolne, chętnie uczą się języków obcych, dążą do perfekcyjnego opanowania wybranego 
zawodu. Miejsca stażu u pracodawców hiszpańskich zostaną wybrane ze szczególną starannością przez 
wiarygodnego partnera, jakim jest firma Europa:Movilidad Estudiantil (EME). Staż odbędzie się według 
programu przygotowanego w ścisłej współpracy szkół z pracodawcami lokalnymi i hiszpańskim Partnerem i 
będzie zgodny z progr.praktyk przewidzianym przez MEN w podstawie programowej dla zawodu tech.usług 
fryzjerskich. Uczniowie przed wyjazdem na staż zostaną do niego dobrze przygotowani poprzez: naukę 
podstaw j.hiszpańskiego (ze szczególnym nastawieniem na słownictwo związane z branżą fryzjerską) w 
wymiarze 60 godz.(w tym 20 godz. realizowanych w Hiszpanii), poznanie kultury, historii, geografii, obyczajów 
Hiszpanii w ramach 10 godz.programu realiz. w kraju i 20 godz.w Hiszpanii (wycieczki turyst, zwiedzanie 
zabytków, muzeów, spotkania integracyjne, itp.) oraz 6–godz. przyg.pedag. Po zaliczeniu stażu uczniowie 
otrzymają: dokument Europass Mobilność, potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas stażu u 
zagranicz.pracodawca, certyfikat poświadczający udział w kursie j.hiszpań. (wydany przez NToraz EME),  
certyfikat poświadczający udział w praktykach zawod. w Hiszpanii (wydany w trzech językach: polskim, 
angielskim, hiszpańskim) z wyszczególnieniem zakresu praktyk i podpisanym przez firmy, w których odbywały 
się praktyki, indywidualną pisemną opinię, ocenę z praktyk wystawioną (w j.polskim i hiszp.przez 



 
pracodawców hiszp.i opiekun. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27729 

Tytuł projektu 
Zdobywanie wiedzy dziś - wyższe kwalifikacje jutro. Staż zagraniczny szansą 
na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 
ul. Stołeczna 21 
15-879 Białystok 
email: mrybinska@onet.pl, zst-anders@wp.pl 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 97982,06 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na poziomie szkoły średniej. Obejmuje uczniów klasy III 
Zespołu Szkół Technicznych im. Gen Władysława Andersa w Białymstoku,  zawód – technik organizacji usług 
gastronomicznych. Projekt odpowiada potrzebom szkolnictwa zawodowego, które główny nacisk kładzie na 
kształcenie zawodwe realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Ilość uczniów kończących szkoły 
zawodowe jest nadal w mniejszości do ilości osób kończących licea ogólnokształcące. Analizy Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Białymstoku(X2011) pokazują wyraźnie, iż 27% absolwentów kierunku technik organizacji usłu 
gastronomicznych rejestruje się jako bezrobotni. Obecna sytuacja gospodarcza regionu przynosi duże 
zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą, a dodatkowo otwarty, chłonny  rynek pracy w krajach Unii 
Europejskiej ten deficyt jeszcze pogłębia. Udział w stażu zagranicznym pomoże przygotować dobrze 
wyszkoloną, przyszłą kadrę zawodową na nasz rynek krajowy, a także rynek europejski. Udział w projekcie 
służy również podniesieniu jakości i efektywności kształcenia zawodowego.  Ogromnym zagrożeniem naszej 
szkoły zawodowej jest organizowanie praktyk w niewłaściwie dopasowanych miejscach, gdzie znikomą ilość 
czynności uczniowie mogą wykonywać samodzielnie. Ponadto brak jest możliwości rozwijania swych 
umiejętności językowych zdobytych na zajęciach z języków obcych. To często nie pozwala dostosować 
kształcenia do potrzeb rynku pracy, co w obecnej sytuacji rynkowej jest częstą przyczyną bezrobocia wśród 
młodzieży.Najważniejszym celem praktyki zawodowej w Plymouth jest doskonalenie umiejętności 
praktycznych, które są niezbędne w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych w celu podniesienia 
jakości i efektywności kształcenia pod kątem egzaminów zewnętrznych oraz regionalnego i europejskiego 
rynku pracy. Nie bez znaczenia jest fakt podnoszenia praktycznych umiejętności językowych poprzez 
funkcjonowanie w środowisku obcojęzycznym. Praktyka zawodowa odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 
2013 r. w Plymouth w hotelach Jurys Inn-www.jurysinns.com, Holiday Inn - www.holidayinn.co.uk oraz The 
Astor Hotel-www.astorhotel.co.uk - dysponującymi restauracjami, barami, salami konferencyjnymi i 
bankietowymi. Odbycie praktyki zawodowej w tych miejscach zapewnia możliwość realizacji założonych w 
programie celów kształcenia, gdyż dysponują one specjalistycznym sprzętem, urządzeniami technicznymi i 
użytkowymi programami komputerowymi. Oprócz  przygotowywania dań kuchni międzynarodowej hotele 
specjalizują się w przygotowywaniu bankietów oraz  obsłudze cateringowej konferencji. Uczestnictwo w tego 
typu działaniach daje uczniom możliwość wszechstronnego poznania aspektów pracy związanej z organizacją 
usług gastronomicznych na europejskim poziomie. 
Zakładane rezultaty projektu to: 

 zdobycie kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia w branży gastronomicznej,potwierdzone certyfikatem 
Europass, wyższe wyniki uczestników na zewnętrznym egzaminie zawodowym, zwiększenie 
konkurencyjności uczestników na rynku pracy, 

 zdobycie umiejętności kluczowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, praktycznego 
zastosowania języka angielskiego, wzmocnienie poczucia wartości, automotywacji i asertywności,  

 nabycie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, poznanie realiów europejskiego 
rynku pracy, 

 zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków dyskryminacji oraz korzyści wypływających z 
różnorodności kultur,  

 zwiększenie możliwości dalszego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych w formach 
kształcenia ustawicznego, 

 rozszerzenie obszarów współpracy szkoły z firmami europejskimi, przeniesienie dobrych praktyk w 



 
procesie kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami .  

Pośrednio projekt zwiększy satysfakcję uczniów  i rodziców z efektów kształcenia  szkole zawodowej, podniesie 
zainteresowanie młodzieży ofertą edukacyjną szkolnictwa zawodowego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27735 

Tytuł projektu 
Zrównoważona architektura krajobrazu w przestrzeni miejskiej na włoskich 
przykładach 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa 
Nawojowa 348a 
33-335 Nawojowa 
tel. 18 548 67 37,   
email: slipek-nawojowa@wp.pl, kslipek@gmail.com 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 400777,30 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt  przewiduje staż 40 uczniów (2 grupy) klas III technikum architektury krajobrazu w firmach zajmujących 
się zagospodarowaniem krajobrazu na terenie Rende we Włoszech. Staż podzielony będzie na dwie fazy: praca 
z programami graficznymi, służącymi do planowania przestrzennego i praktyczne zastosowanie teorii w trakcie 
stażu w zakładach zajmujących się architekturą krajobrazu. Uczniowie realizować będą dwutygodniową 
praktykę, pracując na różnych stanowiskach w Studio Floreale Oriental Shop di Carbone Luigi, Arch. Angelo 
Tony Galiardi, Coretto Garden, które są sprawdzonymi partnerami Euroform. Projekt realizuje potrzeby 
wynikające z programu praktyk a także uwzględniające zmieniające się wymagania rynku pracy: 

 wzrost mobilności młodych ludzi z terenów słabiej rozwiniętych, a poprzez to większe otwarcie i 
zrozumienie europejskiej różnorodności kulturowej, 

 poznanie zasad działania zakładów zajmujących sie architekturą krajobrazu we Włoszech, 

 zastosowanie programów graficznych (Archicad, Adobe Photoshop, Coredraw, CAD) do planowania 
przestrzennego, 

 poznanie organizacji pracy zakładów, roślinności śródziemnomorskiej i sposobów  jej pielęgnacji, 
elementów małej architektury, metod zagospodarowania ogrodów, tworzenia kompozycji roślinnych, itp.   

 nauka i doskonalenie języka angielskiego branżowego, oraz podstaw języka włoskiego,  

 doskonalenie umiejętności obsługi maszyn i urządzeń stosowanych we włoskich zakładach zieleni, 

 poznanie innych kultur na przykładzie kultury włoskiej z uwzględnieniem kultury pracy.   
Cele: realizację dwutygodniowego zagranicznego stażu przez 40 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu, 
w nowym środowisku zawodowym, udział w ogólnoeuropejskiej mobilności uczniów początkowego etapu 
kształcenia zawodowego, uzyskanie dokumentów potwierdzających zagraniczne doświadczenie zawodowe, 
poznanie programów graficznych stosowanych we Włoszech do planowania przestrzennego, poszerzenie 
teoretycznych i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie projektowania i aranżacji ogrodów, 
wprowadzenie do programu praktyk włoskich metod planowania i zagospodarowania terenu zieleni, które 
mogą być zaadoptowane w naszym regionie, doskonalenie umiejętności języka angielskiego branżowego, 
poznanie podstawowego nazewnictwa w języku włoskim, poznanie kultury gospodarzy a przez to wspieranie  
zrozumienia społecznego i dialogu międzykulturowy, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, 
wspieranie rozwoju osobistego i zdolności adaptacyjnych młodzieży z terenów słabiej rozwiniętych, jakimi są 
tereny południowo-wschodniej Polski. 
W wyniku realizacji projektu przewiduje się: zaliczenie obowiązkowych praktyk organizowanych co roku przez 
szkołę, wzrost praktycznych umiejętności uczniów w zakresie sposobów planowania przestrzennego, 
pielęgnacji różnej roślinności, metod tworzenia kompozycji kwiatowych oraz obsługi maszyn i urządzeń 
stosowanych we włoskich zakładach, poszerzenie kompetencji językowych, szczególnie w zakresie języka 
angielskiego branżowego, wzrost mobilności uczniów początkowego etapu kształcenia zawodowego, poznanie 
podstaw nazewnictwa włoskiego, kultury Włochów, zrozumienie ich zwyczajów i tradycji, doskonalenie 
umiejętności adaptacyjnych (m.in. praca zespołowa w trakcie przygotowywania prezentacji multimedialnych, 
pokazów, lekcji pokazowych), informacje na str. www,  wykonanie prac prezentacyjnych, modyfikacja 
programu realizowanych w szkole praktyk o dodatkowe elementy zw. z włoskimi rozwiązaniami oraz 
graficznymi programami komputerowymi, uzyskanie Europass Mobility, ECVET, włoskich certyfikatów i innych 
zaświadczeń, wzrost znajomości środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy we Włoszech a poprzez 
to ułatwienie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników. Planowane terminy stażów w zakładach w 



 
Rende, Calabria, to październik 2012 i październik 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27736 

Tytuł projektu Staż zawodowy w Hiszpanii przepustką do europejskiego rynku mody 

Beneficjent 

Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru 
ul. Gen. Grota Roweckiego 64 
41-200 Sosnowiec 
tel. 32 266 06 82,   
email: zsz9@sosnowiec.edu.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 338303,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu  a organizacją 
EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI  pozwoli  na zorganizowanie staży uczniom szkoły w Hiszpanii, w 
regionie Andaluzji. Region ten jest kolebką strojów flamenco, dlatego staże uczniów odbędą się w firmach 
odzieżowych zajmujących się projektowaniem  
i wykonywaniem tych  tradycyjnych ubiorów andaluzyjskich flamenco oraz sukien ślubnych. Staże te będą 
integralną częścią praktyk zawodowych uczniów Technikum w zawodzie technik technologii odzieży i uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie krawiec oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczniów, szkoły 
oraz pracodawców z regionu śląsko- dąbrowskiego. 
W ramach  projektu - STAŻ ZAWODOWY W HISZPANII PRZEPUSTKĄ DO EUROPEJSKIEGO RYNKU MODY, ZSPiSU   
zorganizuje 3 -tygodniowe staże zawodowe dla wybranych w drodze rekrutacji 32  uczniów klas Technikum w 
zawodzie technik technologii odzieży i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie krawiec. Staże te 
odbędą się w dwóch grupach 16 osobowych pod opieką nauczycieli . 
Projekt ten poprzez realizacje założonych celów przyniesie  wymierne korzyści dla uczniów : 
Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych  oraz doskonalenie znajomości języka 
angielskiego zawodowego. Celom nadrzędnym odpowiadają cele szczegółowe takie jak: 

 zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy 

 zdobycie nowych specjalistycznych umiejętności zawodowych   

 poznanie nowych metod i technik pracy 

 poznanie parku maszynowego i stosowanych zasad bhp  

 poznanie zasad prowadzenia firm odzieżowych w Hiszpanii 

 poznanie  kultury regionu  Andaluzji oraz nabycie nowych doświadczeń zawodowych wynikających z różnic 
kulturowych i różnorodnych trendów w modzie  europejskiej. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: 

 odbycie trzytygodniowych staży w firmach odzieżowych, 

 przygotowanie językowo - kulturowo - pedagogiczne w kraju przed rozpoczęciem stażu i w Hiszpanii w 
czasie jego trwania,  

 wydanie certyfikatów,w tym  EUROPASS Mobilność potwierdzającego poziom wiedzy i umiejętności 
zdobytych za granicą 

 opracowanie słownika pojęć zawodowych w języku angielskim, 

 ewaluację działań na każdym etapie realizacji projektu, 

 upowszechnianie informacji o projekcie podczas realizacji i po jego zakończeniu oraz rezultatów projektu  
szczególnie  podczas prezentacji kolekcji wykonanej po powrocie ze stażu, inspirowanej strojami Andaluzji  

Staże uczniów odbędą się w styczniu 2013r. i styczniu 2014r. w firmach odzieżowych mieszczących sie w 
Cordobie, są to Moda Flamenca Estefanía Romero, Creaciones Mari Pili, Creaciones Ana y Toñi oraz Rosa Rojo. 
Firmy  te zostały wybrane  podczas wizyty przygotowawczej, nastawione są one na projektowanie i szycie 
damskich, męskich i dziecięcych tradycyjnych ubiorów andaluzyjskich - flamenco oraz sukni ślubnych co 
pozwala na pełną  realizację programów stażu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27738 

Tytuł projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w 
Gorzowie 
ul. Okólna 35 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 95 722 52 42,   
email: zsggorz@wp.pl 

Liczba uczestników 100 

Dofinansowanie 401500 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach  działających w 
branży gastron.-hotel., współpracujących z BFW:Restauracje:Turm 24,Frankfurter Kartoffelhaus,Ratskeller,Am 
Kleistpark,Steakhaus Holzfaller,Kontor,Brunnencafe i Cafe Diana;Hotele:Ramada i Zur Alten Oder.Uczestnikami 
proj.będzie grupa uczniów klas 2-3 technikum. Odbycie 4tg praktyki w formie stażu jest wymogiem programu 
nauczania.Celem projektu jest również rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia 
warsztatowego za granicą,ale równie ważny będzie ich rozwój osobisty,doskonalenie językowe, poszerzenie 
horyzontów światopoglądowych,poznanie kultury pracy w Niemczech,co zwiększy ich mobilność zarówno na 
kraj., jak i europ. rynku pracy.Podczas pobytu zagran.uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne 
kompetencje zawod., jak i wiedzę z innego kraju, która pozwoli im lepiej kształtować drogę zawod.Udział w 
proj.umożliwi uczestnikom łatwość podejmowania ciągle nowych wyzwań w różnych sytuacjach życiowych, z 
jakimi musi radzić sobie obywatel UE. Wszelkie umiej., zdolności i znajomości będą rozwijane podczas 
praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niem. pod nadzorem doświadczonych instruktorów w siedzibie 
BFW jak i w instytucjach współpracujących. Uczniowie będą doskonalić swoje umiej.w małych grupach.Pobyt 
za granicą oraz zagran.praktyka zawod.pokaże uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę 
znajom.j.obcego w środow.europ.Poznają fachowe słownictwo w j.niem. oraz będą posługiwać się  j.obcym 
zgodnie z indywid.potrzebami.Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymają listy referencyjne od 
pracodawców i zaświadczenia potwierdz.nabyte umiej. Natomiast ocena za staż wpłynie na promocję do klasy 
programowo wyższej.Uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobilność.  
Jako szkoła organizująca staż, chcielibyśmy zachęcić młodzież naszego regionu do uczenia się w kierunkach 
przygotow.ich do pracy z nowoczesnymi technologiami. Zwiększy im to perspektywę znalezienia atrakcyjnej 
pracy, a po zakończeniu nauki pozwoli uniknąć wykluczenia zawodowego.  
Celem kształcenia w ZSG jest przygotow. aktywnego,mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc 
dobrego fachowca w branży hotel-gastron.Wymiana międzynarodowa stwarza też okazję do poszukiwania 
miejsc pracy nie tylko we własnym kraju, ale na całym świecie. 
W ramach projektu zaplanowano:przeszkolenie w trakcie zajęć z doskonalenia jęz.,kult. i pedag. 120 osób w 
trakcie 136 godz.i 8 spotk.z pedagog.szk.; udział 100 osób w wycieczkach(Berlin,Poczdam), realiz. filmu 
dokum.; udział 100 osób w 4tyg zagr.prakt.zawod.;4 prezentacji szkoleniowych przygotow.przez uczestników 
w czasie warsztatów temat.;stałą wystawę zdjęć obraz. przebieg proj. na korytarzach szkolnych;prezentacje 
przebiegu projektu na szkolnej stronie www i podczas konferencji.;udokumentowanie przebiegu praktyk w 
postaci 100 dzienniczków praktyk.  
Ponadto do rezultatów zaliczono:wzmocnienie motywacji do nauki;zdobycie wiedzy o nowych trendach w 
gastron.i i hotel.;podniesienie poziomu wykształcenia w kontekście zwiększenia szans na uzyskanie 
pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;wykreowanie mobilności 
zawodowej;zwiększenie umiejętności porozumiewania się w j.obcym, z naciskiem na słownictwo 
branżowe;zwiększenie umiejętności samooceny,uzyskanie samodzielności,większej pewności 
siebie,otwartości,tolerancji. 
Oczekiwanym rezultatem projektu dla ZSG będzie nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz nadanie jej 
działalności wymiaru europejskiego,w przypadku osób odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację projektu 
nabycie nowych umiejętności menedżerskich,kreowanie wizerunku szkoły w mieście Gorzów Wlkp. i w 
województwie lubuskim.Czas trwania projektu zaplanowano na przestrzeni IX.2012-V.2014,instytucjami 
współpracującymi będą Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. im. Febronii Gajewskiej-Karamać 



 
oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27742 

Tytuł projektu Experience Occupational - Tecno - Trends in Europe East - West 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
ul. Szujskiego 13 
33-100 Tarnów 
tel. 14 621 61 84,   
email: dyrzsme@umt.tarnow.pl 

Liczba uczestników 5 

Dofinansowanie 36713,16 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie biorą udział wyłącznie uczniowie kształcący się w branżach technicznych, którzy będą pracować w 
obszarze usługowym i w przemyśle na stanowiskach takich jak  np. kontrola systemów automatyki, kontrola i 
konserwacja urządzeń mechatronicznych, instalowanie urządzeń elektronicznych, utrzymanie systemów i sieci 
komputerowych, diagnostyka elektronicznych systemów w pojazdach samochodowych, projektowanie 
instalacji oświetleniowych. Obecnie uczniowie kształcą się w systemie lekcyjnym, zajęcia teoretyczne 
odbywaja się na terenie ZSME, zasadnicze laboratoria, zajęcia praktyczne i miesięczne  praktyki zawodowe 
odbywają się na terenie Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Kształcenie odbywa się w 
następujących zawodach: 
- technik mechatronik 
- technik mechanik  
- technik elektronik 
- technik elektryk 
- technik informatyk 
Uczniowie biorący udział w projekcie muszą minimum rok uczęszczać do szkoły i tym samym posiadać 
pierwsze doświadczenia zawodowe. Powinny one zawierać się w dziedzinie planowania i organizacji pracy oraz 
oceny jej wyników. 
Zawodowe kompetencje muszą być obecnie postrzegane w kontekście międzynarodowym. W wielu branżach 
technicy (serwisowi) pracują za granicą. Dlatego kluczowa jest znajomość języka obcego branżowego w 
stopniu dostatecznym. 
Celem projektu jest poznanie nowych struktur kształcenia i pracy w zagranicznych firmach, zdobycie 
kwalifikacji oraz umiejętności funkcjonowania w nowym środowisku. Podniesie to w przyszłości zawodowe 
szanse młodych ludzi zwłaszcza w międzynarodowych przedsiębiorstwach i zwiekszy ich mobilność na 
europejskim rynku pracy.  
Zasadniczym rezultatem projektu powinno być nawiązanie długotrwałego partnerstwa pomiędzy instytucjami, 
aby w przyszłości, możliwie jak największej ilości uczniów z obu krajów, umożliwić pobyt zagraniczny i 
wymianę doświadczeń. Uczniowie otrzymają pisemne potwierdzenia np. w formie zaświadczenia lub 
certyfikatu udziału w wymianie miedzynarodowej. 
Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wymienione zostały w załączniku nr 1. 
Projekt będzie prowadzony do 30.06.2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27745 

Tytuł projektu Dobry zawód to dobra praca 

Beneficjent 

Zespół Szkół Samochodowych 
ul. Warszawska 26a 
35-205 Rzeszów 
email: agnieszkadepowska@autograf.pl, sekretariat@zssam.resman.pl 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 173359,667 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu mechanik pojazdów 
samochodowych. Uczniowie ci są w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego. Odbywają oni zajęcia 
praktyczne w szkolnych warsztatach samochodowych, które posiadają przestarzałe zaplecze techniczne. 
Bardzo często ich praca kończy sie albo na sprzątaniu warsztatów albo czyszczą tzw. powierzchnie 
płaskie(ściany) przy pomocy szpachelki a potem je malują. Zajęcia te raczej nie pomogą im w zdobyciu 
doświadczenia zawodowego. W projekcie weźmie udział 20 uczniów  i 2 opiekunów. Program stażu 
przygotowali nasi nauczyciele zawodu po konsultacjach z prezesami zaprzyjaźnionych salonów 
samochodowych, kolejno nauczyciele z Niemiec z F+U Sachsen zaaprobowali tematykę i zobowiązali sie do jej 
realizacji. Wiemy juz z doświadczenia, że ośrodek w Chemnitz ma bardzo dobrze zaopatrzone zaplecze 
techniczne i bardzo sumiennie realizuje zadania do jakich się zobowiązuje. Ośrodek ten ma również 
doświadczenie w nauczaniu tzw. młodzieży trudnej. Prowadzi przysposobienie do zawodu dla młodych 
Niemców którzy nie radzą sobie w normalnym procesie kształcenia w szkole z różnych powodów. 
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie mają praktyk zawodowych w salonach samochodowych i nie 
mogą zdobyć doświadczenia związanego z obsługą klienta czy z wykonywaniem napraw serwisowych. 
Umiejętności te nabędą tylko dzięki udziałowi w projekcie. Najważniejszym celem jest zdobycie praktycznego 
doświadczenia w zwodzie mechanik poj. samochodowych w rzeczywistych warunkach pracy i doskonalenie 
wcześniej nabytych umiejętności teoretycznych. 
Oczekiwane są  następujące rezultaty: 
Rezultaty twarde: 
-ukończenie stażu i zaliczenie praktyki 
-uzyskanie od F+U Sachsen Certyfikatów z wyszczególnieniem nabytych i doskonalonych umiejętności  
 -zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języków zawodowych 
Rezultaty miękkie: 
-nabycie umiejętności pracy w zespole i umiejętności komunikacyjnych (obsługa klienta) 
- wzrost świadomości w dziedzinie dyskryminacji (Polak Niemiec) 
- osiągniecie większej świadomości praw i obowiązków pracowniczych 
- nabycie zaufania we własne możliwości i umiejętności 
- podniesienie poziomu własnej oceny 
- wyższe zawodowe i osobiste aspiracje 
- umiejętność radzenia sobie ze stresem 
Staż odbędzie sie w dniach od 10 luty 2013 do 01 marzec 2013. Dwa tygodnie w czasie ferii i tydzień po by nasi 
uczniowie stracili jak najmniej z procesu nauczania w szkole.  Organizacja przyjmującą mieści sie w Niemczech 
w miejscowości Chemnitz. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27747 

Tytuł projektu 
Nowe kompetencje zawodowe- kluczem sukcesu na europejskich rynkach 
pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju 
ul. Zdrojowa 22a 
57-350 Kudowa Zdrój 
email: iza.karch@wp.pl, dyrektor@lo.kudowa.i7.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 264411,84 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Cechy środowiska gospodarczego jak: globalizacja rynków, olbrzymi postęp technologiczny i efektywnościowy, 
rewolucja informacyjna, rosnąca konkurencja, duże tempo zmian, stale rosnące oczekiwania klientów, recesja i 
bezrobocie to  zjawiska, które  spowodowały wzrost wymagań kompetencyjnych względem pracowników.   
Wielu  pracodawców zastanawia się nad tym jak zdobyć dobrych pracowników, jakimi  umiejętnościami, 
wiedzą i cechami psychologicznymi powinni  oni się charakteryzować, jakie kompetencje są  niezbędne w 
pracy w określonych grupach zawodowych, jakie rodzaje szkoleń i kursów mogą bardziej uaktywnić 
pracowników i osoby  poszukujące pracy, a zwłaszcza absolwentów szkół średnich zawodowych. Na rynku 
pracy Unii Europejskiej można zaobserwować coraz silniejsze tendencje do specjalizacji, jak i konieczności 
elastyczności i dostosowania się do zmian koniunkturalnych. Rośnie konkurencja na rynku pracy,  ale również i 
możliwość uzyskania zatrudnienia. Kształcenie zawodowe w obecnej sytuacji w Polsce znacznie odbiega 
jakością od szkolnictwa ogólnego. Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększenie 
potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z tej ścieżki kształcenia. 
Modernizacja kształcenia powinna być oparta na stworzeniu dodatkowych zachęt dla uczniów, którzy podjęli  
kształcenie  zawodowe, dzięki którym system szkolnictwa zawodowego  dostarczy na rynek pracy większą 
liczbę wykwalifikowanych specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców 
Obecnie kształcenie zawodowe i rozwój zasobów ludzkich jest podstawowym elementem wzrostu 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Celem projektu jest podwyższenie umiejętności i 
kompetencji kluczowych, co pozwoli podnieść zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia, oraz ich rozwój i 
podniesienie świadomości ciągłego dokształcania.   
 W ramach projektu przewiduje się organizację  czterotygodniowych, zagranicznych praktyk zawodowych dla 
uczniów ZSOiZ w Kudowie Zdroju, kształcących się w rożnych zawodach.  
 Programy praktyk  zostały dobrane w oparciu o aktualne i przyszłe zapotrzebowanie Europejskiego Rynku 
Pracy,  nowoczesne technologie i efektywne metody pracy oraz zarządzania z udziałem pracodawców w 
Niemczech.  
Projekt obejmuje cztero -tygodniowe staże w Niemczech dla  2 grup uczniów po 15 osób, które będą 
obejmować: naukę języka niemieckiego,  realizację praktyki zawodowej w Niemczech oraz program kulturalny. 
W projekcie weźmie udział 30 uczniów technikum ZSOiZ w Kudowie Zdroju reprezentujących zawody: technik 
ochrony środowiska, tech. handlowiec i tech. organizacji usług gastronomicznych(3 osoby będą umieszczone 
na  liście rezerwowej). Na praktyki wyjedzie łącznie 30 uczniów reprezentujących wszystkie ww zawody, będzie 
to dla nich nagroda za dobre wyniki w nauce oraz dobre zachowanie. Staże odbędą się w miesiącu wrzesień 
2012 i na przełomie stycznia/lutego 2013 . Organizacja praktyk zawodowych w Niemczech, da uczniom ZSOiZ 
okazję na poszerzenie i rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, cech osobowościowych i umiejętności 
językowych dla europejskiego rynku pracy poprzez  bezpośrednie zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania 
przedsiębiorstw w Niemczech. 
Czas trwania projektu to : 01.07.2012 do 31.05.2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27756 

Tytuł projektu Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w 
Busku-Zdroju 
ul. Bohaterów Warszawy 120 
28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41 378 24 72,   
email: maju222@wp.pl, lucyna_wojnowska@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 157106,96 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy stażu zawodowego dla 2 grup młodzieży: 10 uczniów i młodocianych pracownków - uczniów 
szkoły zawodowej, odbywających przygotowanie zawodowe w systemie dualnym, tj. praktyczna nauka zawodu 
jest zorganizowana w rzeczywistym środowisku pracy u pracodawców oraz w pracowniach symulacyjnych w 
szkole, natomiast nauka przedmiotów teoretycznych (ogólnokształcących i zawodowych) na poziomie 
zasadniczym zorganizowana jest w szkole. Grupa uczestników pochodzić będzie z branży budowlanej (murarz, 
posadzkarz). Drugą grupę stanowić będzie 10 uczniów w zawodzie technik budownictwa. Każda grupa 
wyjedzie pod opieką jednego opiekuna. Projekt będzie obejmował uczniów II i III roku nauki ze szkoły 
zasadniczej i technikum. Grupę partnerską tworzą: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. 
Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju jako beneficjent oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 
Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsfórderungswerk e.V. des 
Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.) w Poczdamie. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie 
ożywienia w sektorze budownictwa i w branżach związanych z budownictwem. W skali kraju i regionu 
odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników w firmach świadczących usługi budowlane. Projekt ma 
także wzbudzić zainteresownie młodzieży nauką w zawodach budowlanych i okołobudowlanych, odkryć ich 
potencjał zawodowy, wyposażyć w sprawne wykonywanie zadań. Celem projektu jest przede wszystkim 
rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, ale również ważny 
będzie ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie 
kultury pracy w Niemczech, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. 
Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, 
jak i wiedzę z innego kraju, która pozwoli im lepiej kształtować ich drogę zawodową. Udział w projekcie 
umożliwi uczestnikom łatwość podejmowania ciągle nowych wyzwań w różnych sytuacjach życiowych, z jakimi 
musi radzić sobie obywatel Zjednoczonej Europy. Wszelkie umiejętności, zdolności i znajomości będą 
rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych 
instruktorów. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności na materiałach dostępnych w warsztatach w 
małych grupach, wspólnie z młodzieżą z innych krajów. Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka zawodowa 
pokaże uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości języka obcego w środowisku europejskim. 
Zapoznają się z fachowym słownictwem w języku niemieckim oraz będą posługiwać się językiem obcym 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na dwa tygodnie dla 
szkoły zawodowej i dwa tygodnie dla technikum. Podjęto także ustalenia co do treści programowych, biorąc 
pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów nabyte w kraju. Wyjazd grupy pierwszej zaplanowano na 
miesiąc październik 2012 r, grupy drugiej na marzec 2013r. Praktyka zawodowa dla murarzy odbędzie się w 
wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia zawodowego we Frankfurcie nad Odrą. Staż jest integralnie związany 
ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27757 

Tytuł projektu 
Zagraniczne praktyki zawodowe - szansą na lepszy start dla młodych 
ekonomistów Vocational Training Abroad - a chance for a better start for 
young economists 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu 
ul. Grunwaldzka 39 
87-100 Toruń 
tel. 56 654 46 13,   
email: bjekel@w.pl 

Liczba uczestników 4 

Dofinansowanie 41129,66 PLN 

Krótkie streszczenie: 
ZSE w Toruniu współpracuje od roku 2005 ze szkołą BBS-Syke Europaschule. W ramach współpracy realizujemy 
różne działania przykładowo: wymiany młodzieży, wycieczki klasowe, projekty internetowe  i praktyki 
zawodowe. Od 2006r. nasza szkoła jest partnerem BBS-Syke w projektach realizowanych w ramach programu 
LdV. We wrześniu 2009 roku nasze szkoły podpisały kolejną umowę o współpracy, która ma pomóc w dalszym 
wszechstronnym rozwoju naszych kontaktów. Nauczyciele naszej szkoły i szkoły z Syke wielokrotnie spotykali 
się przy różnych okazjach. Znamy sie dobrze i mamy pewność, że jesteśmy dla siebie wiarygodnymi 
partnerami. Mając już doświadczenie w przyjmowaniu, ale także w wysyłaniu praktykantów na praktyki 
zagraniczne, mamy świadomość, że jest to dla nich bardzo cenne doświadczenie - zarówno w zakresie 
zdobywania konkretnych kwalifikacji zawodowych jak i w rozwoju osobistym.  
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich technikum kształcący się w zawodzie technika ekonomisty. 
Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów będzie ściśle ukierunkowana na zdobywanie praktycznych 
umiejętności zawodowych. Wynika to z potrzeby zwiększenia szans uczniów na aktywne uczestnictwo w 
europejskim rynku pracy. 
Głównym celem projektu jest wykreowanie takiego ucznia, który dzięki swojej mobilności i kompetencjom 
zyska możliwość lepszego rozwoju zawodowego i osobistego w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. 
Zakładamy, że w wyniku podjętych działań uzyskamy następujący produkt: 4 uczniów szkoły odbędzie 
zagraniczną praktykę zawodową. Przewidywane rezultaty projektu to: 4 uczestników projektu nabędzie nowe 
doświadczenia zawodowe, podwyższy swoje umiejętności praktyczne i językowe oraz kompetencje kluczowe. 
Chcemy także, by uczniowie ZSE byli "ambasadorami" Polski pomagającymi w przełamywaniu stereotypów w 
myśleniu o Polakach, a także by po powrocie stali sie bardziej otwarci i świadomi różnic i podobieństw 
kulturowych między naszymi narodami oraz dzielili się zdobytymi doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami. 
Uczniowie ZSE zakwalifikowani do projektu, zostaną przed wyjazdem przygotowani pedagogicznie, kulturowo i 
językowo. 
Uczniowie odbędą 5-cio tygodniowe praktyki zawodowe w wybranych przedsiębiorstwach w Niemczech. 
Podczas pobytu za granicą będą w stałym kontakcie z osobami z BBS - Syke sprawującymi nad nimi opiekę oraz 
monitorującymi sposób odbywania praktyk. ZSE w Toruniu gwarantuje uznanie umiejętności nabytych przez 
uczniów podczas praktyki zagranicznej poprzez umożliwienie uzyskania dokumentu Europass - Mobilność. 
Praktyki odbędą się w przedsiębiorstwach rejonu Syke w okresie kwiecień - maj 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27760 

Tytuł projektu Europejski rynek usług szansą dla mobilnych 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego 
ul. Szkolna 1 
44-300 Wodzisław Śląski 
email: aleksandra-zielonka@wp.pl, szkola@ekonomik.wodzislaw.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 204572,28 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Europejski rynek usług szansą dla mobilnych" zakłada wyjazd na staż 24 uczniów technikum 
ekonomicznego, hotelarskiego i  gastronomicznego.  
Najważniejszymi celami projektu jest wspieranie uczniów naszej szkoły w zakresie: 
-kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz językowego 
-zdobywanie certyfikowanych umiejętności i kwalifikacji,        
-zwiększenia mobilności zawodowej w rozumieniu poszukiwania pracy w ramach UE oraz podejmowanie 
zatrudnienia  
w różnych sektorach usług 
-nawiązanie trwałej współpracy między instytucjami partnerskimi oraz zaangażowanie lokalnych pracodawców 
w przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy  
Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby uczestników w zakresie zapoznania się z jakością obsługi 
konsumenta na poziomie europejskim. Uczniowie sprawdzą w praktyce zdobyte wiadomości pod okiem 
wysokiej klasy fachowców dzięki czemu dostosują swoje kwalifikacje do potrzeb unijnego pracodawcy. 
Ponadto kontakt z klientem zagranicznym pozwoli młodzieży na pogłębianie kompetencji językowych.  
Realizacja stażu umożliwi uczestnikom  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który 
uznawany będzie przez pracodawców na rynkach europejskich. Rezultatem podejmowanych działań będzie 
pogłębienie efektywnej współpracy ZSE w zakresie szkolenia uczniów za granicą z instytucją przyjmującą.  
Staż będzie realizowany w Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą.  
Uczniowie wyjadą w dwóch 12 osobowych grupach na okres 1 miesiąca w terminach:  
-grupa I: 24.02.2013 do 23.03.2013 r. 
-grupa II: 04.08.2013 do 31.08.2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27761 

Tytuł projektu Europejski staż - szansą na dobry START 

Beneficjent 

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w 
Miejscu Piastowym 
ul. Ks. Br. Markiewicza 25b 
38-430 Miejsce Piastowe 
tel. 13 435 30 70,   
email: monika_subik@autograf.pl, sekretariat@mzsp.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 113752,98 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pod nazwą: "Europejski staż - szansą na dobry START" umożliwi 10 uczniom Technikum 
Informatycznego i Technikum Poligraficznego MZSP w Miejscu Piastowym odbycie 4 tygodniowych staży 
zorganizowanych w partnerstwie z Your International Training w Irlandii. Staże odbywać się będą w 
przedsiębiorstwach/firmach informatycznych, poligraficznych, itp. i będą maksymalnie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb rozwoju zawodowego uczestników projektu. Staż stworzy im szansę na rozwój i 
zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy. Pozwoli wykorzystać i sprawdzić dotychczas zdobytą 
wiedzę i umiejętności, w tym językowe w miejscu pracy. Odbycie stażu zostanie potwierdzone dokumentem 
Europass - mobilność, który potwierdzi zdobyte pierwsze doświadczenie zawodowe, tym samym podwyższy 
wartość/konkurencyjność naszych uczniów na regionalnym rynku pracy. Ważnym elementem projektu będzie 
kształtowanie u stażystów otwartości i wrażliwości na inne kultury, nauka i doskonalenie j. angielskiego oraz 
umiejętności dostosowania się do warunków życia i pracy w innych krajach europejskich. Projekt trwał będzie 
5 miesięcy. Zaplanowano zorganizowanie 10 mobilności, które będa trwać prawie 5 tygodni (w tym 4 
tygodniowy staż) w okresie: VII-VIII 2012 r., Oczekiwane rezultaty: nabycie przez uczestników umiejętności 
kluczowych pracowniczych tj. umiejętność pracy w zespole, zdolność do kompromisu, dobra komunikacja z 
innymi pracownikami, umiejętność zarządzania czasem na stanowisku pracy, terminowość, elastyczność lub 
samodzielność, a także rozwój umiejętności językowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27763 

Tytuł projektu Praktyka Czyni Mistrza BIS 

Beneficjent 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dra. Jakuba Cieślewicza 
Szkoła Zawodowa 
ul. Parkowa 10 
88-320 Strzelno 
email: soswstrzelno@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 177141,80 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W realizację projektu będa zaangażowne organizacje i istytucje zajmujące się kształceniem i wspierające 
rozwój zawodowy młodzieży. Instytucją wnioskującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w 
Strzelnie, instytucją wysyłającą jest INTER International Education & Trainings, partnerem pośredniczącym jest 
instytucja Vitalis, a partnerem przyjmującym będą firmy i zakłady pracy, takie jak: hotelowe zakłady 
gastronomiczne, stołówki pracownicze i szkolne oraz  przedszkolne, czy szpitalne, punkty małej gastronomii, 
firmy cateringowe, restauracje, kawiarnie, przedsiębiorstwa produkujące wyroby i półprodukty kulinarne i 
spożywcze, zakłady cukiernicze. W celu dobrego przygotowania projektu i zapewnienia jego prawidłowej 
realizacji podzielono zadania między wszystkich partnerów i opracowano porozumienie, które określa zakres 
ich odpowiedzialności. Zadania te opisano w części F. Grupa objęta projektem będzie liczyła 20 osób, będą to 
uczniowie Szkoły Zawodowej, o profilu kształcenia: kucharz małej gastronomii, cukiernik i Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy (pracownia gospodarstwa domowego). 
Są to uczniowie pochodzący z małych miast i terenów wiejskich, mający trudności w nauce, częściowo 
pochodzący z rodzin patologicznych, mających niski status społeczny. Osoby te są niepełnosprawne umysłowo 
(upośledzenie umysłowe), lecz sprawne fizycznie. Jest to młodzież w wieku 16-20 lat.  
Projekt odpowiada potrzebom młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Są one rozumiane jako kształcenie 
umiejętności współżycia oraz integracji w społeczeństwie poprzez przygotowanie do uzyskania przez uczniów 
kwalifikacji zawodowych. Projekt ma na celu organizację praktyk zawodowych z uwzględnieniem predyspozycji 
psychofizycznych uczniów w celu przygotowania ich do wykonywania przyszłego zawodu. Podczas praktyk 
uczniowie będą wykonywać zadania zgodnie z programem nauczania dla każdego zawodu. Praca zawodowa 
osób upośledzonych umysłowo oprócz ekonomicznego, ma także duże znaczenie rehabilitacyjne, ponieważ 
stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju. Ponadto osoby upośledzone umysłowo, dzięki 
możliwości podjęcia pracy zawodowej stają się w pełni przygotowane do życia społecznego. Dzięki 
uczestnictwu w praktyce zagranicznej uczniowie będą lepiej przygotowani do samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Sytuacja, kiedy będą w zupełnie nowym miejscu, ale w towarzystwie dobrze znanych 
kolegów i opiekunów, wpłynie na rozwijanie ich autonomii i równocześnie socjalizację. Przyczyni się do 
wzmocnienia motywacji do nauki zawodu, jeśli uczniowie będą rozumieli celowość pracy i będą z niej czerpać 
jak najwięcej satysfakcji. Certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zagranicznej wzmocnią pozycję uczniów 
na rynku pracy. Będzie to sygnał dla pracodawców, że absolwent dobrze wykona zadania zawodowe oraz że 
jest zaradny życiowo.  
Wymiana nastąpi w Niemczech w Schkeuditz i  Lipsku podczas dwóch tygodni w terminie V /VI 2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27768 

Tytuł projektu 
Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie 
nowoczesnych metod ochrony środowiska 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach 
ul. Wejchertów 20 
43-100 Tychy 
email: roxanamuster@interia.pl, gjurek321@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 212369,41 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Szesnastu uczniów II i III klasy Technikum nr 1 w Tychach w kwietniu  2013 roku odbędzie 5 – cio tygodniowe 
szkolenie teoretyczne i praktyczne w Rimini we Włoszech. Praktyki będą dotyczyły nowoczesnych metod 
zarządzania odpadami i ochrony środowiska. Uczniowie zapoznają się z procesami oczyszczania ścieków, 
zarządzaniem zasobami wody pitnej, kontrolą jakości wody, gleby oraz powietrza. W ramach tych działań 
wezmą udział w warsztatach laboratoryjnych z zakresu chemii i mikrobiologii wody i gruntów. Przeweiduje się 
również zajęcia w terenie na tzw. wyspach ekologicznych, które występują w okolicach Rimini.  Uczestnicy 
będą mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami składowania, przetwarzania i wykorzystania 
odpadów segregowanych. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z procesami projektowania systemów ochrony 
środowiska oraz jego monitoringu.  Celem stażu jest umożliwienie uczniom zapoznania się z zasadami 
funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora ochrony środowiska, działających zgodnie z normami 
Unii Europejskiej. Udział w stażu będzie dla uczniów szansą poszerzenia wiedzy zawodowej, nabycia 
umiejętności praktycznych i doskonalenia języka obcego. Projekt odpowiada na pilne potrzeby lokalne i 
regionalne związane z poprawą stanu środowiska naturalnego (szczególnie stanu wód) oraz wprowadzaniem 
unijnych standardów w tej dziedzinie. Stwarza możliwości przygotowania wykwalifikowanej kadry dla szeroko 
rozumianego sektora ochrony środowiska. Praktyka zawodowa jest wymagana przez podstawę programową 
kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska. Praktyka ta wykracza poza program nauczania, dzięki 
czemu uczniowie mają możliwość dodatkowego wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności. Produktem 
końcowym będzie przygotowanie pomocy naukowych  (prezentacji multimedialnych) na wybrane zagadnienia 
dotyczące tematyki stażu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27773 

Tytuł projektu Dobra praktyka - pewny start 

Beneficjent 

Powiat Będziński 
ul. Sączewskiego 6 
42-500 Będzin 
tel. 32 368 07 55,   
email: k.wesolowska@powiat.bedzin.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 521917,88 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Głównym celem projektu pn. "Dobra praktyka - pewny start" jest umożliwinie uczniom kształcącym się w 
szkołach technicznych i zawodowych Powiatu Będzinskiego uzyskania praktycznych umiejętności 
specjalistycznych, które pozwolą im na dalsze rozwijanie kwalifikacji zawodowych, a także zwiększa ich szanse 
na krajowym i europejskim rynku pracy poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych na terenie 
Niemiec. Dodatkowym celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji szkół technicznych i zawodowych 
poprzez zmianę świadomosci społeczeństwa. Realizując projekty LdV zachęcamy młodzież do podejmowania 
kształcenia w szkołach , których ukończenie daje konkretne kwalifikacje, a jednocześnie nie zamyka drogi do 
podjęcia studiów. Powiat od kilku lat czyni starania, żeby stać się silnym ośrodkiem kształcących specjalistów w 
dziedzinach technicznych, a tym samym przyczynia sie do realizacji założen Strategii Europa 2020 i Deklaracji 
Kopenhaskiej. Łącznie w projekcie będzie mogło wziąć udział 60 uczniów kształcących się w zawodach: 
technik hotelarstwa, technik mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych, 
technik usług gastronomicznych.   
Projekt ma za zadanie realizację celów szczegółowych tj.: 
C1: przygotowanie uczniów do samodzielności zawodowej poprzez udział w miesięcznej praktyce zagranicznej 
na terenie Niemiec 
C2: przygotowanie uczniów do zaistnienia na krajowym i europejskim rynku pracy, ze wskazaniem na 
możliwość samozatrudnienia, w tym zwiększenie zainteresowania wśród młodzieży mobilnością zawodową  
C3: poprawa umiejętności komunikacyjnych, również w zakresie języka obcego  
C4: nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności 
C5: zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
C6: poznanie kultury krajów goszczących 
W trakcie realizacji projektu na bieżąco będzie prowadzony monitoring i ewaluacja, które pozwolą na 
śledzenie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów. Spodziewamy się, że w efekcie realizacji projektu zostana 
osiągnięte poniższe rezultaty twarde i miękkie: 
R1: min. 55 uczniów skorzysta z możliwości udziału w projekcie 
R2: u min. 90% uczestników zwiększy się świadomość na temat możliwości zaistnienia na europejskim rynku 
pracy 
R3: u min. 70% uczestników wzrosną zdolności komunikacyjne, w tym umiejętnośc posługiwania się językiem 
obcym 
R4: min. 90% uczestników nabędzie umiejętności związane z wybranym zawodem 
R5: wszyscy uczestniczy otrzymają dwujęzyczny certyfikat Europass, który zwiększy ich szanse na rynku pracy 
Wyjazdy uczestników projektu zostały zaplanowane na dwa lata trwania projektu. Dzięki temu projektem 
zostana objete dwa roczniki młodzieży. Planujemy wyjazdy grup liczących do 15 osób, pod opieką nauczyciela. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27776 

Tytuł projektu Izolacje energooszczędne w budownictwie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlanych 
ul. Legionów 15 
33-100 Tarnów 
tel. 14 621 35 66,   
email: tewa@poczta.okay.pl, louis@onet.eu 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 421366,22 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie po raz czwarty bierze udział w programie LdV,tym razem w projekcie 
pt. „Izolacje energooszczędne w budownictwie”. Planowane są dwa wyjazdy uczniów, pierwszy 8.-
26.4.2013,drugi 16.9.-4.10.2013 do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego (ZPKZ) we Frankfurcie 
n/Odrą. W obu wyjazdach weźmie udział po 24 uczniów kl. 2 i 3 technikum o kierunku technik budownictwa. 
Staż odbędzie się w ramach 3-tygodniowej praktyki zawodowej przewidzianej w 2 i 3 klasie.  
Wizyta przygotowawcza w X 2010 utwierdziła nas w przekonaniu o dobrym wyborze partnera. Jego 
znakomicie wyposażone ośrodki szkoleniowe, zaplecze warsztatowe i doświadczona kadra nauczająca są 
gwarancją wysokiej jakości stażu. ZSB w Tarnowie nie dysponuje takimi możliwościami warsztatowymi jak 
ZPKZ we Frankfurcie. Instytucja partnerska podjęła się przeszkolić naszych uczniów od strony praktycznej w 
zakresie kompleksowego ocieplania budynków. W wyniku ostatniej reformy edukacji w Polsce nastąpiło 
poważne ograniczenie ilości zajęć z przedmiotów zawodowych, teoretycznych i praktycznych. Oparcie systemu 
kształcenia praktycznego o praktyki zawodowe na budowach nie pozwala na wszechstronne przeszkolenie 
uczniów, a pogodzenie harmonogramu nauczania z harmonogramem budowy jest niemożliwe. Powoduje to 
rozdźwięk między teoretycznym nauczeniem a praktycznym utrwaleniem zdobytej wiedzy. Szczupła baza 
warsztatowa Szkoły spowodowana małym nakładem finansowym nie zapewnia prawidłowego przygotowania 
praktycznego. Potwierdzają to pracodawcy, którzy wielokrotnie wytykają słabe przygotowanie teoretyczne i 
zwłaszcza praktyczne absolwentów szkół zawodowych. Poprzez udział w programie LdV chcemy stworzyć 
uczniom możliwość poznania zagadnienia ocieplania budynków, teoretycznie przed wyjazdem w ramach 
przygotowania zawodowego i praktycznie podczas stażu w ZPKZ. Możliwość wyjazdu jest wielką motywacją, co 
zmobilizuje uczniów do zdobycia lepszych kwalifikacji, a dobre zaplecze warsztatowe niemieckiego partnera 
sprawi, że teoria zostanie lepiej powiązana z praktyką, co jest głównym celem tego projektu.  
Fakt odbycia praktyki zawodowej w Niemczech podniesie szanse naszych absolwentów na lokalnym rynku 
pracy. Pracodawcom zależy na pracownikach, którzy zapoznali się z nowoczesnymi technologiami 
stosowanymi w Europie, gdyż te nowości szybko przenikają do Polski, a zdobyte doświadczenie, umiejętność 
posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i maszynami będzie istotnym argumentem w rozmowach z 
pracodawcami. 
Pod koniec stażu zostaną zorganizowane dwa różne egzaminy: wg niemieckich i polskich reguł. Pierwszy w 
Niemczech sprawdzi praktycznie nabyte umiejętności, drugi w Polsce teoretyczne wiadomości zdobyte przez 
uczniów podczas stażu. Porównanie ze sobą wyników dwóch egzaminów pozwoli na dokonanie szczegółowej 
ewaluacji całego Projektu. Będzie to dobrym doświadczeniem w zakresie egzaminowania kwalifikacji 
zawodowych. 
Wybierając niemieckiego partnera chcemy stworzyć uczniom możliwość lepszego poznania naszego 
bezpośredniego unijnego sąsiada. Przebywanie w Ośrodku wśród młodzieży nie tylko niemieckiej, da uczniom 
szansę nawiązania osobistych kontaktów i poznanie polikulturowego środowiska młodzieżowego. Naszym 
zamierzeniem jest ułatwić im przełamywanie barier poprzez poznanie kultury i mentalności  kolegów zza 
zachodniej granicy, a zarazem pozbycie się niepotrzebnych uprzedzeń. Będzie to znakomita lekcja tolerancji, 
akceptacji i współpracy. W przyszłości ułatwi to naszym uczniom start na świeżo otwartym niemieckim rynku 
pracy. Nie bez znaczenia jest też kwestia języka. W Polsce młodzież chce się uczyć głównie języka angielskiego, 
język niemiecki jest na wyraźnie drugiej pozycji, mimo, że Niemcy to nasz bezpośredni sąsiad. Szkolenie 
językowe (w ramach K-J-P)poparte praktycznie przez bezpośredni kontakt z niemieckimi kolegami, ułatwi 
uczniom opanowanie języka, da pewność siebie i podniesie ich wartość jako obywatela Europy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27777 

Tytuł projektu 
Staże kulinarne w Belgii - nowe doświadczenia, nowe umiejętności, większe 
możliwości 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim 
ul. Kolejowa 2 
24-300 Opole Lubelskie 
email: karolina_kramek@wp.pl, zszol@o2.pl 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 138336,82 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Niniejszy projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w 
zawodach: kucharz oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu 
jest młodzież w wieku 17-19 lat.  
Najważniejsze cele i oczekiwane rezultaty projektu to: 

 doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników poprzez poznanie standardów usług 
gastronomicznych w Belgii i w Polsce 

 porównanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki szkolnej i praktyk zawodowych w kraju z 
wymaganiami jakie stawia europejski rynek pracy, 

 podniesienie poziomu wiedzy fachowej uczestników, 

 zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, 

 doskonalenie umiejętności językowych uczestników z naciskiem na terminologię fachową, 

 poznanie specyfiki pracy w zespole zróżnicowanym kulturowo i językowo, 

 kształtowanie postawy tolerancji i otwartości w stosunku do różnic religijnych i etnicznych, 

 możliwość poznania, walorów turystycznych, atrakcji kulturalnych oraz tradycji Flandrii. 

 pobudzenie przedsiębiorczości oraz zwiększenie szansy znalezienia zatrudnienia w branży 
gastronomicznej lub rozpoczęcie samodzielnej działalności w tej branży. 

Praktyki zawodowe realizowane będą w trzech turach: 

 pierwsza tura od 1 do 30 sierpnia 2012 roku 

 druga tura od 1 do 30 lipca 2013 roku 

 trzecia tura od 1 do 30 sierpnia 2013 roku 
Praktyki odbywały się będą w trzech restauracjach na terenie belgijskiego Hamme: 

 Taverne Drie Goten 

 Brasserie't Ekskuus 

 Taverne De Watermolen 
Rezultatem projektu będzie udział 12 uczniów i 3 opiekunów w dodatkowych stażach zawodowych poza 
granicami kraju. Uczniowie zdobędą umiejętności wykorzystywania i przygotowywania owoców morza. Jest to 
kuchnia charakterystyczna dla regionu Belgii, w którym odbywać będą się staże. Są to umiejętności niemożliwe 
do zdobycia w kraju. Do tego podstawowym rezultatem będzie wzrost umiejętności językowych spowodowany 
koniecznością posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy.  
Doświadczenie, jakie zdobędzie młodzież odbywając niniejsze praktyki, stanowić będzie pewnego rodzaju 
przepustkę do sukcesu zawodowego w zakresie umiejętności sporządzania potraw z wykorzystaniem owoców 
morza. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27780 

Tytuł projektu Euromobilność handlowców 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie 
Małopolskim 
ul. Wyspiańskiego 2 
39-120 Sędziszów Małopolski 
tel. 17 221 64 24,   
email: rychuf1@interia.pl, zsz100@wp.pl 

Liczba uczestników 13 

Dofinansowanie 150699,01 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Podstawowymi celami projektu "Mobilność handlowców", które są zgodne z założeniami programu LdV (w 
ramach Programu "Uczenie się przez całe życie") są:  

 nabycie dodatkowych umiejętności, doświadczeń i kwalifikacji zawodowych przez technika handlowca, 
które umożliwią zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, 

 możliwość przeprowadzenia praktyki zawodowej w nowocześnie zarządzanych i  zorganizowanych 
jednostkach handlowych w Wielkiej Brytanii, 

 dodatkowa możliwość kształcenia, umiejętności posługiwania się językiem obcym (język angielski) ze 
szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego używanego w zawodzie technik handlowiec, 

 zwiększenie atrakcyjności szkoły w lokalnym środowisku, podniesienie poziomu jakości kształcenia,  

 zwiększenie atrakcyjności i mobilności absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych na rynku pracy, 

 otrzymanie dokumentu Europass i innych certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności i 
kwalifikacje  wystawionych przez organizacje pośredniczące i przyjmujące,  

 możliwość poznania zasad funkcjonowania i zakładania  firm ze szczególnym uwzględnieniem firm 
handlowych i sektora usług na terenie Wielkiej Brytanii,  

 poznanie kultury i tradycji regionów kraju goszczącego ( zakwaterowanie u rodzin powinno pozwolić lepiej 
zrealizować ten cel), 

 zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w zawodzie technik handlowiec,  możliwością 
wykorzystania tego doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej, 

 współdziałanie z osobami różnych narodowości, poznawanie nowych kultur, zwyczajów regionów, 
nawiązywanie nowych znajomości, 

 kształtowanie u naszych uczniów nawyku mobilności, odwagi w podejmowaniu decyzji co niewątpliwie 
ułatwi przyszły start zawodowy, kształcenie umiejętności kluczowych ( techniki komputerowe, języki obce, 
przedsiębiorczość, nowych technologii),  

Jeżeli chodzi o mobilność naszych uczniów w ramach zagranicznego stażu zawodowego przygotowując razem z 
partnerem,  nasz wniosek aplikacyjny duży nacisk położyliśmy na zarządzanie jakością mobilności, na 
pedagogiczne, językowe i kulturowe przygotowanie do pobytu za granicą i organizacji tego pobytu w oparciu o 
zasady określone w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności, które w naszym projekcie zamierzamy 
zrealizować. Beneficjentami projektu jest 12 uczniów obecnej klasy drugiej i trzeciej technikum handlowego. 
Staż odbędzie się w ramach czterotygodniowych praktyk uczniowskich przewidzianych w tym zawodzie w 
klasach trzeciej i czwartej (w roku szkolnym 20012/2013).Udział tych uczniów w projekcie wydaje się być 
doskonałą możliwością zdobycia zagranicznego doświadczenia zawodowego. Większość beneficjentów 
pochodzi ze środowisk wiejskich, z rodzin o niskich aspiracjach życiowych i niskim poziomie wykształcenia. Dla 
wielu uczniów staż w firmie zagranicznej może stworzyć dużą szansę na przełamanie zniechęcenia 
dotychczasową sytuacją życiową. Środowisko lokalne może nie gwarantować możliwości prawidłowego 
rozwoju i startu w dorosłe życie młodych ludzi. Wyjazd ten pozwoli beneficjentom na podniesienie poziomu 
poczucia własnej wartości, da szansę na przełamanie stereotypowego myślenia dotyczącego braku perspektyw 
zawodowych. Staż umożliwi uczniom doskonalenie języka obcego oraz pozwoli na poznanie kultury i 
zwyczajów kraju goszczącego poprzez różnorodny program językowo-kulturowy przygotowany w ramach 
projektu. Praktyka będzie odbywała się w styczniu/lutym 2013 r. w Wielkiej Brytanii. Partner zagraniczny 
zapewnia realizację wszystkich wymagań wynikających z naszego projektu i programu LdV: utrzymanie oraz 



 
organizację praktyki. Wybrany przez nas do realizacji projektu partner posiada bardzo duże doświadczenie w 
realizacji programów unijnych co daje dużą pewność realizacji założonych przez nas celów stażu zawodowego, 
przez co nasi beneficjenci zyskają wiele nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń nie tylko 
zawodowych, ale również życiowych, co pozwoli z innej perspektywy patrzeć na przyszłość. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27782 

Tytuł projektu Smaki francuskiej kuchni 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku 
ul. Zamkowa 6 
42-100 Kłobuck 
tel. 34 317 22 31,   
email: kama_bogacz@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 99680,41PLN 

Krótkie streszczenie: 
Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 imienia Jana Kilińskiego w Kłobucku, w którym młodzież kształci 
się zarówno w liceum ogólnokształcącym, technikum, jak i  szkole zasadniczej zawodowej.  Rolę partnera 
pośredniczącego pełni  AFORMAC (Assocition de Formation Continue du Massif Central) - francuska instytucja 
szkoleniowa z siedzibą w Montluçon, która kształci w zawodach związanych z hotelarstwem, gastronomią, 
turystyką i przemysłem mięsnym. Planowany projekt jest trzecim wspólnym przedsięwzięciem wymienionych 
wyżej instytucji szkoleniowych. 
Każda z zaangażowanych w projekt stron ma do zrealizowania określone zadania. I tak ZS Nr 1 jako beneficjent 
i jednocześnie organizacja wysyłająca zobowiązana jest do wyboru uczestników projektu, ich przygotowania 
do stażu oraz zorganizowania podróży i udzielenia wsparcia organizacyjnego. Jako organizacja pośrednicząca, 
AFORMAC zobowiązał się natomiast do zorganizowania zakwaterowania stażystów, doboru przedsiębiorstw 
na praktyki zawodowe, udziału w przygotowaniu kulturowym i językowym uczestników projektu oraz  udziału 
w walidacji kompetencji uzyskanych w trakcie stażu szkoleniowego we Francji. 
W ramach projektu zostaną zrealizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe dla dziesięciorga uczniów 
technikum kształcących się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, którym będzie 
towarzyszył opiekun. Będą oni uczestniczyli w stażu we francuskich obiektach restauracyjnych i hotelowo-
restauracyjnych. 
Na lekcjach młodzież poznaje kuchnie różnych narodów, w tym kuchnię francuską uważaną za najlepszą na 
świecie. Udział w projekcie umożliwi uczniom poznanie jej u źródła i naukę przyrządzania typowych dla niej 
potraw.   
Projekt zakłada podniesienie poziomu kształcenia zawodowego młodzieży w dziedzinie gastronomii, 
zwiększenie mobilności osób będących w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego, wyrównywanie szans, 
rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych osób  uczestniczących w projekcie oraz 
zwiększenie ich szans zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy. 
Praca w zakładach gastronomicznych o europejskim poziomie pozwoli uczniom z Kłobucka zdobyć wiedzę i 
doświadczenie w przyszłym zawodzie, odkryć nową gastronomię i francuski system obsługi konsumenta oraz 
pogłębić znajomość języka francuskiego i dać dowód otwartości umysłu, ciekawości i zdolności adaptacyjnych. 
Staże odbedą się w lutym 2013 roku w obiektach restauracyjnych i hotelowo-restauracyjnych francuskiego 
miasta Montlucon. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27784 

Tytuł projektu Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro 

Beneficjent 

Zespół Szkół w Tłuszczu 
ul. Radzymińska 2 
05-240 Tłuszcz 
tel. 29 777 42 00,   
email: jarekczuba120@wp.pl, gmarszal@wp.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 358459,20 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Instytucja wnioskująca: Zespół Szkół w Tłuszczu 05-240 Tłuszcz ul. Radzymińska 2 
Tytuł projektu: "Staże zawodowe w Andaluzji nadzieją na lepsze jutro". 
Czas trwania projektu: 1 listopada 2012r. - 30 kwietnia 2014 r.  
W projekcie uczestniczy instytucja wnioskująca,  organizacja wysyłająca,  organizacja pośrednicząca oraz 10 
organizacji goszczących ( zakłady pracy). W projekcie  udział weźmie 36 uczestników - dwie grupy po 18 
uczniów. 
Pierwsza grupa - staże w Martos w marcu 2013 roku (cztery tygodnie)  to uczniowie  drugich i trzecich klas 
zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół w Tłuszczu i z Zespołu Szkół w Wołominie. 
Uczniowie Ci to jednocześnie młodociani pracownicy reprezentujący następujące zawody: cukiernik, fryzjer, 
kucharz małej gastronomii i mechanik pojazdów samochodowych). 
Druga  grupa - staże w Martos w listopadzie  2013 roku (cztery tygodnie) to uczniowie  drugich i trzecich klas 
technikum z Zespołu Szkół w Tłuszczu i z Zespołu Szkół w Wołominie. 
Uczniowie reprezentują następujące zawody: technik hotelarz, technik fryzjer, technik mechanik o specjalności 
mechanik pojazdów samochodowych). 
Większość  uczestników projektu   pochodzi z małych miasteczek i wsi o wysokim wskaźniku bezrobocia.  
Potrzeby jakim odpowiada projekt: 

 wspieranie uczestników z rejonów słabo rozwiniętych o wysokim wskaźniku bezrobocia 

 poznanie i konfrontacja metod kształcenia, stosowanych technologii, wyposażenia w poszczególnych 
branżach w Unii Europejskiej 

 potrzeba przystosowania polskiego modelu kształcenia zawodowego do wymagań europejskiego rynku 
pracy 

 potrzeba rozwoju wielostronnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Tłuszczu i Zespołem Szkół w 
Wołominie a  Academią Traductores i zakładami pracy z Martos. 

 potrzeba uświadomienia uczestnikom konieczności ciągłego kształcenia 

 potrzeba podniesienia atrakcyjności absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy 
Projekt umożliwi realizację następujących celów: 

 pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania hiszpańskich zakładów pracy 

 nabycie umiejętności wykorzystania teoretycznej wiedzy w nowych warunkach 

 wykształcenie umiejętności posługiwania się żywym językiem 

 nabycie nowych umiejętności zawodowych. 
W każdym stażu udział weźmie osiemnastu uczniów i dwóch opiekunów. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
dokument Europass Mobility a ponadto certyfikaty wystawione przez organizacje wysyłające, pośredniczące i 
przyjmujące. Wszystkie wyjazdy będą poprzedzone przeprowadzonym przez instytucją wnioskującą 
przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27785 

Tytuł projektu Mój zawód jest moją przyszłością 

Beneficjent 

Zespół Szkół Energetycznych im. Prof.Kazimierza Drewnowskiego 
ul. Długa 6 
20-346 Lublin 
tel. 81 479 70 35,   
email: monikawlod@poczta.onet.pl, smolinscy@o2.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 400889,72 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Mój zawód jest moją przyszłością”dotyczy zorganizowania praktyk zawodowych dla dwóch 
szesnastoosobowych grup uczniów Technikum Informatyczno-Energetycznego (czerwiec, październik  2013) w 
przedsiębiorstwach branżowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w ramach międzynarodowej współpracy. 
Czterotygodniowy staż będzie integralną częścią szkolenia zawodowego uczniów klas III o specjalnościach: 
technik informatyk, technik elektryk i technik elektronik i będzie mieć na celu zdobywanie praktycznego 
doświadczenia zawodowego za granicą, trening w zakresie stosowania języka angielskiego zawodowego oraz 
uzyskanie certyfikatu Euoropass – Mobilność, co nada tym praktykom wymiar europejski.  Zdobywanie i 
wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w nowym środowisku, ułatwi młodym ludziom rozwój zawodowy i 
osobisty, zachęci do otwartości, współpracy i uwrażliwi na różnice mentalne i kulturowe, jednocześnie będąc 
doskonałą promocją naszego kraju. 
Uczniowie będą odbywać praktyki w branżowych przedsiębiorstwach w Portsmouth zgodnie z profilem ich 
kształcenia, a będą to min. „Seek it”-uznana na rynku brytyjskim firma zajmująca się recyclingiem urządzeń 
komputerowych, elektrycznych i elektronicznych , “Computer Junction” i „Tinyserve” -komputerowe firmy 
servisowe 
Zdobyte doświadczenia oraz  posiadanie dokumentu Europass zwiększą szanse naszych absolwentów na 
znalezienie zatrudnienia na trudnym rynku pracy w Polsce i otworzy im możliwość mobilności zawodowej w 
krajach europejskich. Udział w projekcie podniesie  jakość kształcenia w ZSE, będzie promocją szkoły i zachęci 
gimnazjalistów do kontynuowania edukacji w ZSE. Nauczyciele, dzięki zdobytemu doświadczeniu przy realizacji 
projektu, będą inicjować kolejne przedsięwzięcia służące doskonaleniu procesu dydaktycznego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27790 

Tytuł projektu 
EURO – IT EXPERT – training students abroad gives broad perspectives and 
opens minds 

Beneficjent 

Stowarzyszenie "EURO-SZYBIN" 
ul. Kraszewskiego 11 
43-400 Cieszyn 
tel. 33 852 01 84,   
email: agahuczala@wp.pl, malgorzata@syrokosz.kx.pl 

Liczba uczestników 9 

Dofinansowanie 93228,30 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Technologia informacyjna to najprężniej rozwijająca się dziedzina życia społecznego, zawodowego, 
biznesowego. Ma zastosowanie w tylu aspektach naszego życia, że większość z nas, a już z pewnością młodzi 
ludzie, nie wyobrażają sobie życia bez komputera, internetu. Uczniowie chcą zaistnieć w tym świecie 
profesjonalnie, pracować jako informatycy, specjaliści w swojej dziedzinie. Szkoła zapewnia i świetne 
przygotowanie teoretyczne i praktyczne do przyszłego zawodu, ale należy pamiętać, że do sukcesu w 
dzisiejszej dobie potrzebne jest coś więcej. Konkurencja nie śpi i trzeba walczyć o swoją pozycję na przyszłym 
rynku pracy już na etapie edukacji ponadgimnazjalnej. Dlatego chcemy wyposażyć przyszłych absolwentów w 
inne atrakcyjne umiejętności, wiedzę, doświadczenie i otworzyć im szerzej drzwi do przyszłej kariery, 
organizując zagraniczne praktyki w firmach z doświadczeniem i możliwościami efektywnych szkoleń.  
W projekcie biorą udział  uczniowie II i III klasy Technikum Informatycznego oraz nauczyciele–opiekun na 
miejscu praktyk,  a także – informatycy, historycy oraz nauczyciele j.niemieckiego i angielskiego,wychowawcy. 
W programie szkolenia informatyków uczniowie obowiązkowo przechodzą szkolenie praktyczne w polskiej 
firmie,które my chcemy wzbogacić doświadczeniem międzynarodowym,pracą w zespole 
zagranicznym.Uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności z zakresu grafiki 
komputerowej,zarządzania siecią-specjalności, których kształcą się młodzi informatycy. Partnerzy zagraniczni 
oferują beneficjentom pracę w dynamicznych,kreatywnych zespołach zajmujących się reklamą, 
promocją,produkcją materiałów reklamowych,działalnością kulturalną oraz społeczną.Uczniowie będą mogli 
zgłębiać wiedzę z zakresu grafiki wektorowej,rastrowej,łamania tekstów,tworzenia animacji,grafiki 3D,obłsugi 
multimedialnej imprez. Będą pracować nad tworzeniem stron internetowych, sklepów 
internetowych,tworzeniem ofert innych usług internetowych i e-marketingowych.Poznają innowacyjne 
metody pracy, wyposażenie firm odbiegające dalece od tego znajdującego się w szkole oraz oprogramowanie, 
jakiego nie mają okazji poznać podczas procesu edukacji szkolnej (pracodawcy oferują najnowsze wersje 
ogólnie znanych programów,ale także specyficznych tylko sobie-jak np.Firma Gradwohl,specjalizująca się w 
pracy na różnych materiałach reklamowych,do których wymagane jest specjalistyczne wyposażenie).Firmy 
goszczące naszych uczniów mają ogromne doświadczenie na rynku reklamowym (40- i 20 – letnie),zatem 
przekażą uczniom wiedzę ugruntowaną i rzetelną.Poza tym większość pracuje stale z praktykantami 
Przewidziane cele i rezultaty: 

 wzbogacenie nabytej wiedzy teoretycznej, rozwinięcie praktycznych umiejętności i kompetencji 
zawodowych, poznanie funkcjonowania firm informatycznych działających na rynku międzynarodowym, 
zapewnienie dostępu do nowości informatyczno–technicznych 

 wykształcenie logistycznego podejścia i organizacji pracy, korzystanie /zapoznanie się z 
oprogramowaniem niedostępnym w szkole ze względu na jego wysoką cenę, 

 poznanie standardów pracy w innych krajach, zwiększenie mobilności uczniów, rozwinięcie ich 
kompetencji językowych, wymiana doświadczeń i pomysłów pozwoli na spojrzenie na zawód z szerszej 
perspektywy  

 otwarcie na nową kulturę i obyczajowość kraju goszczącego, nabycie umiejętności radzenia sobie z nową 
sytuacją zawodową, umiejętności odnajdywania się i aklimatyzacji w nowym środowisku 

 utworzenie szkolnej strony dot. projektu pod redakcją uczniów, rozpowszechnienie idei projektów 
międzynarodowych, zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy 

 nawiązanie współracy z zagranicznymi firmami, z perspektywą długofalowej kooperacji, wspieranie 



 
tworzenia innowacyjnych metodologii uczenia i wspieranie rozwoju w edukacji ponadgimnazjalnej 

Szkolenie odbędzie się w Austrii w maju 2013r, w firmach wybranych dzięki wieloletniej współpracy z 
miejscową szkołą, co daje gwarancje rzetelności i dobrej jakości oferowanego szkolenia. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27791 

Tytuł projektu Termolokata - dobra inwestycja w budownictwie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie 
ul. Żołnierska 15 
10-558 Olsztyn 
tel. 89 527 97 87,   
email: himkam@o2.pl, zsbolszt@poczta.internetdsl.pl 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 139320,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje wyjazd 18-osobowej grupy uczniów wyłonionych z trzecich klas technikum kształcących się 
w zawodzie: technik budownictwa na 2- tygodniowe szkolenie praktyczne do Zakładu Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (BFW), zajmującego się innowacyjnym 
kształceniem w branży budowlanej. Szkolenie to będzie stanowić integralną część praktyki przewidzianej dla 
uczniów na tym poziomie nauczania w wymiarze 3 tygodni.  Staż odbędzie się w terminie: 7.04 – 20. 04. 2013 
r. w ośrodkach zlokalizowanych we Frankfurcie i Cottbus. 
Problematyka szkolenia dotyczyć będzie ugruntowywania wiedzy teoretycznej i nabywania praktycznych 
umiejętności w zakresie: ocieplania budynków, określania usterek budowlanych, posługiwania się przyrządami 
pomiarowymi z zakresu termografii. Możliwość sprawdzenia różnych rozwiązań energooszczędnych w 
warunkach laboratoryjnych oraz praktyczne doświadczenie w w/w zakresie wzbogaci specjalistyczną wiedzę 
zawodową uczestników. Ich lepsze przygotowanie będzie odpowiadało standardom nowoczesnego 
budownictwa europejskiego. Zakładamy, że po 2- tygodniowym szkoleniu w BFW uczniowie odbędą 1 tydzień 
praktyki zawodowej w olsztyńskich przedsiębiorstwach budowlanych, które zajmują się dociepleniami starych 
budynków jak też wznoszeniem nowych obiektów zgodnie z zasadami energooszczędnej gospodarki w celu 
ugruntowania umiejętności zdobytych w czasie szkolenia w BFW. 
Tak zorganizowana praktyka zawodowa da możliwość doskonałego  opanowania umiejętności i ich 
wytrenowania, co jest znaczące dla poniesienia jakości wykonywanych prac termoizolacyjnych przez przyszłych 
techników. 
Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikat wystawiony przez partnera 
przyjmującego poświadczający nabyte umiejętności oraz dokument Europass- Mobility związany z odbytym 
szkoleniem. 
Staż umożliwi także poznanie standardów pracy w Niemczech. Ponadto podejmowanie z młodzieżą niemiecką 
wspólnych działań na warsztatach szkoleniowych oraz w ramach czasu wolnego przyczyni się do poszerzenia 
kompetencji językowych uczestników, otwierając im większe możliwości na europejskim rynku pracy. Udział w 
stażu wpłynie pozytywnie na rozwój indywidualny i społeczny uczestników, kształtując w nich 
odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania, motywując do samodoskonalenia oraz ucząc funkcjonowania w 
nowym środowisku społeczno-kulturowym. 
Osiągnięcie zamierzonych celów projektu ma służyć podniesieniu konkurencyjności jego uczestników na 
współczesnym rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27795 

Tytuł projektu 
Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-
hotelarskiej drogą do kariery zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie 
Osiedlu 
Pustków Osiedle 34a 
39-206 Pustków 
tel. 146 818 739,   
email: aneta_dziurgot@poczta.fm, zszpustkow2@poczta.onet.pl 

Liczba uczestników 31 

Dofinansowanie 367854,30 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą uczniowie technikum kelner, technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz 
technik hotelarstwa. Dodatkowo ważnym atutem projektu jest udział naszych uczniów objętych pomocą 
MOPS, GOPS w Dębicy, których udział w praktyce zagranicznej jest dużą szansą poprawy samooceny jako osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów na 
wyżej wymienionych kierunkach kształcenia. Szkoła nasza znajduje się na wsi w związku z tym praktyka w 
Hiszpanii pozwoli na poszerzenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej i 
będzie drogą do przyszłego sukcesu zawodowego w kraju i Unii Europejskiej, wykształci poczucie 
przynależności do UE. Celem projektu będzie umożliwienie uczestnikom zdobycie atrakcyjnej wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, poznanie zasad pracy w zespole różnojęzycznym, uczniowie będą 
mogli doskonalić znajomość branżowego języka angielskiego, kulturę Hiszpanii i tamtejsze metody organizacji 
pracy. Nabyte przez uczniów umiejętności potwierdzone zostaną przez certyfikat Europass - Mobilność który 
powinien ułatwić w przyszłości zdobycie pracy w Polsce i poza granicami kraju. Wiedza i doświadczenie 
zdobyte przez uczestników sprawią, że będą oni bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców a także 
lepiej przygotowani do zakładania własnych firm gastronomiczno-hotelarskich. Praktyka nastąpi od 21 
października 2012r. do 10 listopada 2012r w ONECO w Sevilli (Hiszpania). Na podstawie wypełnionego 
dzienniczka kierownik placówki wystawi zaświadczenie o odbytej praktyce. Uczniowie uzyskają również 
certyfikat potwierdzający ich znajomość języka angielskiego branżowego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27796 

Tytuł projektu 
Efektywność energetyczna - poznanie najlepszych praktyk przez młodzież 
szkół zawodowych 

Beneficjent 

Anna Łuszcz Just Cause 
ul. Zielińskiego 36 lok.14 
53-534 Wrocław 
email: info@side-cluster.pl, anna.luszcz@just-cause.pl 

Liczba uczestników 44 

Dofinansowanie 355552,34 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt ma na celu realizację 3- tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla młodzieży z techników 
budowlanych  
i ochrony środowiska, zasadniczych szkół zawodowych. Praktyki te związane są z nabyciem oraz 
zastosowaniem wiedzy, doświadczeń i umiejętności pozyskanych od niemieckich przedsiębiorców w zakresie 
zastosowania w budownictwie eko - rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających 
efektywności energetycznej budynków.  
Potrzeba podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie wynika z trendów i realnych zmian w polityce 
energetycznej UE, zmierzających m.in. do rozwoju budownictwa przyjaznego środowisku naturalnemu, 
efektywnego gospodarczo i przyjaznego zdrowiu jego użytkowników. Budowa i eksploatacja budynków są 
przyczyną zużycia 42% energii  UE, 35% emisji gazów cieplarnianych. Budownictwo generuje przy tym 10% PKB 
UE oraz daje zatrudnienie około 7% siły roboczej UE. Budownictwo jest w UE jedną z wiodących gałęzi 
przemysłu, która ma strategiczne znaczenie dla oszczędności energii, w tym: wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych.  
Pozyskanie przez młodzież z techników budowlanych praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania 
efektywnych energetycznie rozwiązań wpłynie zatem na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz 
docelowo zwiększy atrakcyjność na rynku pracy. Podczas staży w przedsiębiorstwach niemieckich zdobędą oni 
wiedzę na temat innowacji technologicznych związanych z budownictwem ekologicznym oraz zastosowaniem 
alternatywnych źródeł energii. W ramach praktyk przewidziane są też spotkania z młodzieżą z niemieckich 
techników budowlanych, sprzyjające wymianie wiedzy oraz integracji międzykulturowej.   
Łącznie w praktykach uczestniczyć będzie 40 osób. Zaplanowano 4 wyjazdy dla grup 10-osobowych. Odbędą 
się one w:  
IV kw. 2012r., I i III kw. 2013r. oraz I kw. 2014r.  
Głównym celem projektu jest wsparcie młodzieży z techników budowlanych w rozwoju osobistym i 
zawodowym poprzez pozyskiwanie i doskonalenie wiedzy, kompetencji, kwalifikacji oraz zwiększenie ich 
atrakcyjności na europejskim rynku pracy [pozyskanie wiedzy istotnej w kontekście nowych trendów dot. 
zrównoważonego budownictwa, komunikowanie się  
w języku obcym, poznanie kultury kraju przyjmującego (Niemiec) oraz wzrost samodzielności].  
W wyniku realizacji projektu uczestnicy podniosą poziom wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania metod i 
rozwiązań energooszczędnych w budownictwie, które w konsekwencji zwiększą ich mobilność i atrakcyjność 
na rynku pracy oraz podniosą jakość świadczonej pracy. Zwiększenie świadomości ekologicznej związanej z 
zastosowaniem energii odnawialnej w perspektywie długofalowej, oprócz zwiększenia szansy na znalezienie 
pracy, przyczyni się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne zastosowanych rozwiązań oraz 
obniżenie kosztów eksploatacji stawianych w ten sposób budynków.  
W wymiarze kulturowym projekt będzie sprzyjał eliminowaniu stereotypów, budowaniu sieci kontaktów oraz 
integracji międzykulturowej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27797 

Tytuł projektu 
Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy 
w Unii Europejskiej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Terenów Zieleni 
ul. Jana Pawła II 18 
05-250 Radzymin 
email: malgorzatazwolska@interia.pl, zstz@neostrada.pl 

Liczba uczestników 52 

Dofinansowanie 485301,08 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej" 
przygotowany przez Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie będzie realizowany w 3 miejscach: ośrodku 
szkoleniowym Deula - Nienburg w Niemczech, firmie Vitalis w Schkeuditz w Niemczech i w miejscach 
zorganizowanych przez ADC College w Londynie. Na staż pojadą 3 grupy uczniów. Pierwsza grupa ( Grupa A) są 
to uczniowie Technikum Zawodowego o kierunku kelner. Grupa 16 uczniów z klasy III pojedzie do Londynu na 
2 tygodniowe praktyki w marcu 2013 roku. Druga grupa ( Grupa B) są to uczniowie Technikum Zawodowego o 
kierunku technik organizacji usług gastronomicznych. Grupa 20 uczniów z III klasy pojedzie na 2 tygodniowe 
praktyki do Schkeuditz koło Lipska w maju 2013. Jest to grupa trochę większa, ponieważ uczniów o tej 
specjalności jest więcej w naszej szkole. Trzecia grupa ( Grupa C) są to uczniowie Technikum Architektury 
Krajobrazu. Grupa 16 uczniów z III klasy pojedzie na 2 tygodniowe praktyki w maju 2014 roku. W roku 2007 z 
Deula - Nienburg jako partnerem realizowaliśmy już projekt, który trwał 4 tygodnie. W obecnym projekcie 
kontynuujemy współpracę jednak w porównaniu z poprzednim projektem będzie on krótszy - 2 tygodnie. Jest 
on także skierowany do kolejnego rocznika uczniów. 
Projekt odpowiada na potrzeby edukacyjne kraju związane z podniesieniem poziomu efektywności kształcenia 
zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczenia, aby dostosować sie do wymogów rynku pracy 
w Polsce i w Europie. Pozwala też rozwinąć znajomość języków obcych zwłaszcza języka branżowego. 
Projekt odpowiada na potrzeby regionalne. Po pierwsze są to potrzeby zagospodarowania przestrzeni wokół 
domów i osiedli na terenie Mazowsza wynikające ze stale rosnącej liczby domów, osiedli czy innych 
zabudowań na terenie zwłaszcza powiatu wołomińskiego, na którym znajduje się Radzymin. Tu wpisuje się 
staż, który będą odbywać uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Niemczech. ( Grupa C). Po drugie 
Warszawa i okolice są to miejsca, chętnie odwiedzane przez turystów. Po organizacji Euro 2012 w Warszawie 
liczba turystów, zwłaszcza zagranicznych z pewnością wzrośnie. Przyczyni się to do rozwoju sektora 
gastronomicznego na Mazowszu. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, doświadczonych, władających 
językami obcymi pracowników gastronomii i obsługi klienta również wzrośnie. Tu wpisuje się staż uczniów 
Technikum Zawodowego w Niemczech i Anglii ( Grupa A i B). 
Cele projektu to zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu popartych 
certyfikatem Europass, a przez to zwiększenie ich szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku 
pracy. Po drugie wykorzystanie i rozwinięcie umiejętności posługiwania się językami obcymi: angielskim i 
niemieckim. Po trzecie celem naszego projektu jest stworzenie możliwości wyjazdu zagranicznego uczniom, 
aby zyskali większą samoświadomość, pewność siebie oraz byli uwrażliwieni na różnorodność kulturową 
Europy. Kolejny cel to zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w naszej szkole.  
Rezultaty, jakich oczekujemy to: 
- 52 uczniów z nowymi kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym zdobytym za granicą, 
potwierdzonym dokumentem Europass 
- 52 uczniów z lepszą znajomością języka obcego zawodowego: 36 uczniów niemieckiego, 16 angielskiego 
- wzrost poczucia pewności siebie, poprawa umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych oraz większa 
otwartość uczestników projektu na różnorodność kulturową Europy 
- większa liczba kandydatów do naszej szkoły w związku z podniesieniem atrakcyjności kierunków nauczania w 
naszej szkole 
- poznanie rynku pracy w Niemczech i w Anglii, zasad funkcjonowania firm, zakładów i restauracji w sektorze 
ogrodnictwa i gastronomii 
- wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami naszej szkoły a organizacjami, firmami czy zakładami, w 



 
których będzie odbywała się praktyka. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27799 

Tytuł projektu Mobilność - moja szansa na lepsze jutro 

Beneficjent 

Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w 
Żorach 
ul. Rybnicka 5 
44-240 Żory 
tel. 32 434 29 44 w. 23,   
email: ilonakazik@o2.pl 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 193747,84 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt stażowy pn. „Mobilność - moja szansa na lepsze jutro”, w którym uczestniczy dwóch partnerów 
strategicznych: Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika (wnioskodawca) i 
Eichenbaum GmbH, Niemcy (org. pośrednicząca), skierowany jest do osób w trakcie wstępnego kształcenia 
zawodowego tj. uczniów Technikum ZSBI kształcących się w zawodzie: technik budownictwa i technik 
drogownictwa. Na chwilę obecną udział w projekcie w roli organizacji przyjmujących na 3-tygodniowe staże 
zadeklarowało 9 firm.  
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zagwarantowanie jego uczestnikom poprzez zagraniczne staże szansy 
zdobycia międzynarodowego doświadczenia, praktycznej wiedzy, będącej rozszerzeniem wiedzy teoretycznej 
uzyskanej w technikum, podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji 
zawodowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Mobilność ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność i 
potencjał intelektualny uczestników oraz zintegrować ich z wymogami unijnego rynku pracy.  
Zapotrzebowanie na tego typu projekt wynika m.in. z sytuacji jaka panuje w szkolnictwie. W dziedzinie 
kształcenia zawodnego z zakresu budownictwa i drogownictwa następuje ciągły rozwój wiedzy, wchodzą nowe 
rozwiązania techniczne/technologiczne, narzędzia i metody pracy. Realizowane w szkołach programy 
nauczania zawodowego nie nadążą za tym postępem, w efekcie szkoląc w oparciu o przestarzałe informacje i 
na niezbyt nowoczesnym sprzęcie. Dodatkowo, szkoły kształcenia zawodowego przygotowują swych uczniów 
do pracy w środowisku polskim, zamiast integrować ich z unijnymi standardami, co wzmocniłoby ich 
mobilności na europejskim rynku pracy.  
Ponadto Subregion Zachodni Województwa Śląskiego charakteryzuje się młodą strukturą demograficzną, w 
rezultacie zmagając się z palącym problemem dużej ilości młodych ludzi i braku perspektyw zatrudnienia dla 
nich. 
W tej sytuacji 3-tygodniowe staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach z terenu Turyngii pozwolą 
uczestnikom projektu w praktyce zastosować zdobytą w technikum wiedzę, rozwinąć konkretne umiejętności 
zawodowe w kontekście operacyjnym, a zdobyte w ten sposób międzynarodowe doświadczenie będzie 
stanowiło dodatkowy atutu na europejskim rynku pracy (zwiększający ich możliwości znalezienia 
zatrudnienia). 
Wyjazd na staż, który planowany jest na VIII-IX 2013 poprzedzony będzie w kraju przygotowaniem 
pedagogicznym, językowym i kulturowym (I etap), za granicą równolegle ze stażem odbędzie się II etap 
przygotowania kulturowego. Działania te będą dla uczestników projektu okazją do udoskonalenia swoich 
umiejętności lingwistycznych, adaptacyjnych i międzykulturowych. 
Najważniejsze rezultaty projektu: 
-międzynarodowe doświadczenie zawodowe uczestników 
-poszerzona wiedza, nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczestników (zarówno formalne, jak i 
nieformalne) 
-udoskonalone kompetencje językowe uczestników 
-większe zdolności adaptacyjne i międzykulturowe uczestników 
-rozwój osobisty uczestników 
-nawiązane kontakty międzynarodowe 
-większe szanse na zatrudnienie uczestników i wsparcie ich aktywności na europejskim rynku pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27806 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych szansą na 
europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy 
ul. Ogrodowa 20 
39-200 Dębica 
email: j.nizinska@vp.pl, zse_debica@wp.pl 

Liczba uczestników 34 

Dofinansowanie 378742,98 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zatytułowany "Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych szansą na europejskim 
rynku pracy" skierowany jest do uczniów  technikum ekonomicznego i technikum handlowego. Jako szkoła 
mająca na uwadze dobro ucznia, poprzez realizację projektu w ramach LdV, chcielibyśmy zwiększyć ich szanse 
na rynku pracy. Dlatego głównym celem projektu jest podniesienie mobilności zawodowej oraz zwiększenie 
szans uczestników na pozyskanie pracy na europejskim rynku pracy.  
W ramach projektu uczniowie, podczas stażu realizowanego w przedsiębiorstwach brytyjskich, będzą mieli 
możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia ich adaptacji 
do stale zmieniających się reguł rynku pracy. Beneficjenci podczas stażu uzyskają możliwość konfrontacji 
wiedzy zdobytej podczas nauki, w rzeczywistych warunkach panujących w przedsiębiorstwach o wysokiej 
kulturze zarządzania. Uczniowie zyskają możliwość poznania zasad organizacji pracy brytyjskich firm, zdobędą 
praktyczną wiedzę i doświadczenie. Poznają kulturę brytyjską, poszerzą swoją wiedzę na temat Wielkiej 
Brytanii, pogłębią znajomość języka angielskiego. Zdobyte doświadczenie i umiejętności przyczynią się do 
zwiększenia ich szans na rynku pracy, także tym europejskim. Zwiększy się ich mobilność zawodowa i 
zmniejszą obawy przed zmianami, życiem czy pracą w innym państwie i w innej kulturze. Pogłębi się ich 
świadomość interkulturalna. 
Projekt zakłada wyjazd 34 uczniów ZSE do Wielkiej Brytanii, na okres 2 tygodni, w okresie VI-VII.2013 r. Staże 
odbędą się w przedsiębiorstwach brytyjskich wybranych przez Partnera - TRAINING VISION Ltd. w Portsmouth 
oraz w jego okolicy. 
Po zakończeniu stażu beneficjenci otrzymają dokumenty potwierdzające odbyte praktyki; Certyfikaty wydane 
przez Partnera projektu, dokument Europass Mobility, Certyfikaty potwierdzające odbycie stażu wydane przez 
przedsiebiorstwa, certyfikaty ukończenia kursu jezykowego. Staż wpłynie również pozytywnie na zwiększenie 
renomy szkoły oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną naszej szkoły. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27812 

Tytuł projektu Barwy i smaki kuchni włoskiej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach 
ul. Szkolna 34 
32-440 Sułkowice 
tel. 12 273 20 08,   
email: tpelc13@wp.pl, zszilo@wp.pl 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 213373,16 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Tytuł projektu „Barwy i smaki kuchni włoskiej” ma wydźwięk dosłowny i przenośny. Chodzi bowiem nie tylko o 
poznanie smaków kuchni włoskiej, ale przede wszystkim o poznanie kultury żywienia i organizacji niektórych 
form pobytu różnych gości w hotelach i restauracjach we Włoszech na przykładzie Regionu Lombardii. 
Partnerami projektu są z jednej strony szkoła, a z drugiej, właściciele hoteli i restauracji w okolicach Cuveglio 
wyłonieni podczas wizyty przygotowawczej przy współudziale Burmistrza Gminy Cuveglio, partnera-
koordynatora do spraw kontaktu z przyszłymi zakładami praktyk zawodowych naszych uczniów.  
Projekt skierowany jest do naszych uczniów klas III Technikum im. Karola Wojtyły, kształcących się w zawodach 
technik organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Te dwa zawody ściśle ze sobą współdziałają, 
a ich treści programowe się uzupełniają. Na tym etapie kształcenia mają oni już podstawowe wiadomości 
teoretyczne z zakresu technologii gastronomicznej, organizacji pracy w hotelarstwie i obsługi 
konsumenta/klienta, ugruntowane i zweryfikowane podczas śródrocznych praktyk zawodowych i zajęć 
praktycznych. Projekt umożliwi im ponowną weryfikację ich wiedzy i umiejętności w nowych, różnych od 
krajowych warunkach. Celem projektu jest rozwój umiejętności zawodowych poprzez praktyczne zdobywanie 
wiedzy i doświadczeń w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa, które zwiększą mobilność młodzieży na 
europejskim rynku pracy, doskonalenie znajomości języków zawodowych (włoski, angielski, niemiecki) ze 
szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego oraz poznanie kultury, obyczajów i warunków pracy 
kraju przyjmującego. Oczekujemy, że w ramach projektu uczniowie uzyskają nowe doświadczenia i 
umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i podawania potraw kuchni włoskiej, nabiorą ogłady i 
pewności w przyjmowaniu gości różnych narodowości oraz przeniosą po powrocie tę wiedzę na lokalny rynek 
usług gastronomiczno-hotelarskich. Liczymy, że projekt umożliwi im rozwój zawodowy, dzięki czemu staną się 
bardziej konkurencyjni na rynku pracy. 
W czasie praktyk uczeń powinien: 

 poznać zasady przygotowywania i serwowania potraw charakterystycznych dla obszaru odbywania 
praktyk (w szczególności kuchni lombardzkiej), 

 nabyć umiejętność komponowania zestawów posiłków. 

 zapoznać się z działalnością zakładu, 

 zrozumieć i uświadomić sobie usługowy charakter zawodu, 

 wyrobić w sobie właściwy stosunek do gości, 

 zdobyć umiejętności pracy w zespole, 

 podjąć próbę samodzielnego wykonywania prac produkcyjnych i usługowych związanych z obsługą gościa, 
jak również prac związanych z administracją i organizacją zakładów, 

 nabyć umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, poprzez praktykę na różnych stanowiskach 
pracy, 

 udoskonalić specjalistyczny język zawodowy (język angielski, włoski, niemiecki) 
Projekt pozwoli więc wzbogacić wiedzę i umiejętności komunikacji, przełamać bariery językowe oraz 
doskonalić język zawodowy. Praktyka planowana jest na wiosnę 2013 r. (kwiecień – 4 tygodnie). Jest to w 
Lombardii okres, gdy zaczyna się już sezon turystyczny, a jednocześnie nie ma przysłowiowych tłumów, co 
pozwoli na w pełni edukacyjny charakter stażu. Uczniowie pracować będą w hotelach w grupach 2 – 4 
osobowych reprezentujących oba zawody. W restauracjach obsadzeni zostaną wyłącznie uczniowie kształcący 
się na techników organizacji usług gastronomicznych. Przewiduje się "przejścia" uczniów przez wszystkie 
stanowiska pracy związane z programem praktyki oraz możliwość zmiany "na półmetku" zakładu pracy w celu 



 
poszerzenia horyzontów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27813 

Tytuł projektu 
Twórcza rozbudowa wnętrz w suchej zabudowie jako zdobywanie 
europejskiego doświadczenia zawodowego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych 
ul. Braci Mieroszewskich 42 
41-219 Sosnowiec 
tel. 32 269 95 50,   
email: elkamaks@wp.pl, zsz3@sosnowiec.edu.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 309797,40 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Aranżacja wnętrz w suchej zabudowie stwarza różnorodne możliwości adaptacji powierzchni i kreatywnego jej 
zagospodarowania, dając nieograniczone możliwości wykańczania wnętrz i stanowi alternatywę dla 
tradycyjnych, tzw. mokrych technologii. Oprócz oczywistych zalet, takich jak ekologia, suchy i czysty montaż, 
czy możliwość indywidualnego, elastycznego kształtowania pomieszczeń mieszkalnych, należy zwrócić uwagę 
na parametry techniczne. Przede wszystkim ciężar powierzchniowy, który jest kilkakrotnie niższy niż w 
przypadku technologii masywnych. Powyższa tematyka zainteresowała nas podczas pobytów stażowych 
2011roku. Zaobserwowaliśmy,że jest to bardzo popularny temat do realizacji projektów, ponieważ 
odzwierciedla nowoczesne trendy w budownictwie. 
W programie stażu ujęto zapoznanie się z systemem kształcenia zawodowego w Niemczech i szkolenie bhp, 
obróbkę płyt gipsowo-kartonowych, montaż konstrukcji ścian z profili aluminiowych z otworami okiennymi i 
drzwiowymi, montaż konstrukcji sufitowych, wykonywanie łuków półkolistych, gotyckich i kolumn oraz ścian i 
okładzin przeciwpożarowych jak również montaż do w/w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych, a także 
dekoracyjne wykończenie stawianych pomieszczeń. Program stażu obejmie również naukę jęzka niemieckiego 
w mowie potocznej i terminologii fachachowej, co umożliwi przyszłym adeptom branży budowlanej łatwiejsze 
poruszanie się na międznarodowym rynku pracy oraz uczestnictwo w międzynarodowych 
targach,szkoleniach,czytanie fachowej literatury i posługiwanie się normami niemieckimi.Zaplanowaliśmy 
również poznanie kultury i obyczajów Niemiec i atrakcji turystycznych Brandenburgii i Berlina.W projekcie 
udział wezmą dwie 18-osobowe grupy uczniów II i III klasy Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej o profilu technolog robót wykończeniowych w budownictwie.Realizację projektu przewidziano na 
okres 18 miesięcy od czerwca 2012 do grudnia 2013roku. Uczestnicy odbędą 3-tygodniowe praktyki w 
terminie: grupa 1 wrzesień/październik 2012, grupa 2 kwiecień 2013roku w Ponadzakładowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą. Ośrodek zajmuje się kształceniem zawodowym, 
dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej. Dysponuje 
najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami i stanowiskami roboczymi do nauki zawodu. Staż 
przeprowadzony będzie w ramach praktyki zawodowej dla uczniów technikum i jako element zajęć 
praktycznych uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Każda grupa uczestników wyjedzie pod opieką dwóch 
nauczycieli, dla których pobyt na stażu będzie ciekawym zawodowym doświadczeniem.Beneficjent zajmie się 
organizacją logistyczną wyjazdu, monitoringiem stażu i ewaluacją projektu. Dynamika rozwoju branży 
budowlanej zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w suchej 
zabudowie.Chcielibyśmy aby uczniowie naszej szkoły mieli możliwość lepszego praktycznego przygotowania 
się do zawodu, tak aby byli konkurencyjni na krajowym i europejskim rynku pracy.Dzięki nowym 
doświadczeniom zawodowym i międzykulturowym młodzież wzmocni swoje kompetencje osobowościowe. 
Stażyści nauczą się dyscypliny pracy,samodzielności,pokonywania stresu,kreatywności,pracy w zespole. 
Uświadomią sobie potrzebę pernamentnego kształcenia i rozwoju oraz uczestniczenia we Wspólnocie 
Europejskiej.Potwierdzeniem nabytych umiejętności będą certyfikaty Europass, które staną się dodatkowymi 
atutami i zwiększą mobilność młodych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia na europejskim, krajowym i 
lokalnym rynku pracy.Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego 
w szkole i jej promocję w środowisku lokalnym. Jako instytucja wysyłająca zapeweniamy szerokie 
upowszechnianie rezultatów idei projektu, między innymi poprzez informacje na szkolnej  stronie 
internetowej, publikacje w lokalnych mediach, Konferencję Leonardo da Vinci, wymianę doświadczeń z innymi 
szkołami budowlanymi. Zapewniamy wysoką jakość przedsięwzięcia. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27814 

Tytuł projektu 
Uczniowie Zespołu Szkół Nr1 w Dzierżoniowie na zawodowych praktykach w 
krajach Unii Europejskiej 

Beneficjent 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
Rynek 27 
58-200 Dzierżoniów 
tel. 74 831 37 49,   
email: emkosinska@gmail.com 

Liczba uczestników 70 

Dofinansowanie 602250 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu są uczniowie klas technikum elektronicznego, mechanicznego, mechatronicznego i 
informatycznego Zespołu Szkół Nr1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, którzy będą odbywać 
dwutygodniowe praktyki zawodowe w instytucjach szkoleniowych i firmach produkcyjno-usługowych w 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Praktyki są objęte programem nauczania przedmiotów zawodowych i 
ich tematyka jest zgodna z kierunkiem kształcenia. Zakres tematyczny wszystkich zaplanowanych praktyk i 
szkoleń opiera się o jest ściśle związany z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Szkolenia i praktyki 
dotyczą pracy ze specjalistycznymi programami i systemami komputerowymi, na których pracują wszystkie 
zakłady pracy w Polsce, Europie i w większej części świata. 
Uczniowie ZS1 pochodzą głównie z Powiatu Dzierżoniowskiego, posiadającego wysoki poziom bezrobocia, 
utrzymujący się od wielu lat. Odbycie praktyki zawodowej w innym kraju pozwoli poznać inne systemy 
szkolenia i pracy, podniesie poziom wiadomości i umiejętności zawodowych oraz językowych, podniesie ich 
samoocenę i wiarę we własne możliwości. Udział w przygotowaniu kulturowo-pedagogicznym i językowym ze 
szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, pozwoli zdobyć lepsze doświadczenie praktyczne i 
wykształci nowe umiejętności zawodowe oraz uświadomi konieczność kształcenia się przez całe życie, co 
znajdzie odzwierciedlenie w zdobywanych certyfikatach wydawanych przez organizacje przyjmujące i Krajowe 
Centrum EuroPass, podnoszących rangę zdobywanych kwalifikacji. Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe 
podniesie kompetencje interpersonalne, takie jak tolerancja i akceptacja wielokulturowości europejskiej, a 
zwiększona otwartość i pewność siebie pozwoli na lepsze poznanie kultury innego narodu oraz pobudzi chęć 
poznawania innych krajów i wyjazdów do nich. Możliwość szybkiego praktycznego wykorzystania nabytej 
wiedzy i umiejętności oraz możliwości skonfrontowania z europejskim rynkiem pracy, pozwolą kreatywnie 
budować własną karierę zawodową i uchroni przed wykluczeniem społecznym, co w przyszłości pozytywnie 
wpłynie na rozwój lokalnej społeczności i przemysłu w regionie i kraju. 
Swoją wiedzę i umiejętności pogłębią także przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w projekcie 
oraz lokalnych zakładów pracy i społeczności lokalnej. Współpraca z instytucjami kształcenia zawodowego 
innych krajów, pozwoli na poznawanie praktycznych rozwiązań stosowanych na europejskim rynku pracy oraz 
wymianę innowacyjnych treści, usług, metodologii tzw. „dobrych praktyk”. Nowe kontakty dają szansę na 
wymianę doświadczeń i poglądów na temat przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji, w tym 
nabywanych w toku kształcenia nieformalnego i incydentalnego. 
Takie cele są możliwe do zrealizowania przy współpracy z dobrze dobranymi partnerami przyjmującymi 
projektu a są to: „Überbetriebliches Ausbildungszentrum” Waren w Niemczech, „ADC Technology Training  
Ltd.” w Londynie w Wielkiej Brytanii oraz w Hiszpanii: „Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci” w El 
Puerto de Santa Maria – Cadiz i „Europroyectos Leonardo da Vinci” w Granadzie. Wszystkie te instytucje mają 
wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym i w organizacji praktyk zawodowych Leonarda da Vinci. 
Instytucje te posiadają odpowiednie zaplecze lokalowe, wyposażenie, wyspecjalizowaną kadrę oraz 
doświadczenie w kształceniu zawodowym i realizacji projektów Leonarda da Vinci, a niektóre z nich zajmują się 
głównie tym. Prowadzona przez nie wysoka jakość usług jest potwierdzana wieloma, stale uaktualnianymi 
certyfikatami jakości, wydawanymi przez właściwe instytucje krajowe i międzynarodowe. Oferowane przez nie 
kierunki zawodowego kształcenia praktycznego ściśle wiążą się z kierunkami kształcenia oraz odpowiadają 
potrzebom i zainteresowaniom uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Dzierżoniowie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27815 

Tytuł projektu Pracownik na miarę pracodawcy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 
ul. Spółdzielcza 6 
28-400 Pińczów 
email: r.ania@interia.pl, tniewygoda@tlen.pl 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 399877,94 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Beneficjentem projektu jest ZSZ im. St. Staszica w Pińczowie kształcący m.in. przyszłych budowlańców. Szkoła 
prowadzi 25 oddziałów w czterech typach szkół. Wszyscy uczniowie, a jest ich łącznie 560, mieszkają na 
terenie Powiatu Pińczowskiego. Partnerem zagranicznym jest firma Polaris Enterprise. Jest to firma prywatna, 
która między innymi zajmuje się obsługą różnego rodzaju projektów unijnych, w tym programu Leonardo da 
Vinci. Grupę uczestników projektu stanowią uczniowie drugiej i trzeciej klasy technikum budowlanego. 
Zarówno szkoła jak i Partner mają już współne doświadczenie w prowadzeniu podobnego projektu. Pozwala 
ono na precyzyjniejsze określenie celów obecnego projektu: 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 zapoznanie z organizacją przedsiębiorstwa budowlanego, z nowoczesnymi technologiami pracy, 
aktualnymi rozwiązaniami branżowymi, 

 możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce, 

 zapoznanie z perspektywami pracy za granicą, 

 poszerzenie wiadomości nt. rynku pracy i przedsiębiorczości, 

 nabycie umiejętności pracy w innej kulturze, 

 poznanie warunków gospodarczych kraju partnerskiego, 

 skonfrontowanie polskiego systemu kształcenia zawodowego z angielskim, 

 doskonalenie umiejętności językowych (j. angielski, w tym zawodowy), 

 uświadomienie uczniom ich braków w celu zmotywowania do dalszej nauki, 

 uczenie radzenia sobie z problemami w nowym nieznanym otoczeniu, współpracy w grupie, 
odpowiedzialności za siebie nawzajem, samodzielności. 

Nasz region charakteryzuje bardzo duże bezrobocie. Czujemy się za naszych uczniów szczególnie 
odpowiedzialni, gdyż pochodzą oni z rodzin, gdzie występuje niski poziom poczucia własnej wartości, brak 
pracy i przeświadczenie, że ich życie nie może być inne niż życie ich rodziców. Chcemy to zmienić. Uczestnicy 
stażu z nabytym doświadczeniem będą na pewno cenionymi i poszukiwanymi pracownikami w branży 
budowlanej. W opinii naszych lokalnych pracodawców (przeprowadziliśmy rozmowy z pracodawcami branży 
budowlanej i branż pokrewnych) idealny pracownik powinien cechować się nie tylko pracowitością, 
uczciwością i rzetelnością, ale również wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem nabytym 
podczas praktyk zawodowych i władać co najmniej jednym językiem obcym, gdyż duża część przedsiębiorców 
realizuje zlecenia poza granicami kraju. Stąd idea tworzeniu projektu przy współpracy z naszymi regionalnymi 
przedsiębiorcami branży budowlanej (w załączniku potwierdzenia pracodawców o współpracy).  
Młodzież kończącą naukę w szkole można zaliczyć do grup defaworyzowanych na rynku pracy. Wiąże się to z 
niewielkim doświadczeniem zawodowym młodych pracowników wchodzących na rynek pracy oraz brakiem 
funduszy na dokształcenie zawodowe. Pracodawcy żądają bowiem okazania się doświadczeniem w branży 
(budowlanej). Z tego faktu wynika potrzeba wzmocnienia kształcenia praktycznego w okresie nauki szkolnej 
oraz wykorzystania funduszy unijnych na działalność edukacyjną przez całe życie. W tej sytuacji bardzo dobrym 
wyjściem jest uczestnictwo w projekcie Leonardo da Vinci. Uczeń zyskuje tu dodatkowy prestiż, co jest jego 
wartością dodatnią i zwiększa szansę absolwenta na uzyskanie zatrudnienia, gdyż w większym stopniu spełnia 
on oczekiwanie potencjalnego pracodawcy. Uzyskuje również wiele innych możliwości, takich jak – europejski 
wymiar swojego kształcenia, trening w zakresie stosowania zawodowego języka obcego, certyfikat Europass – 
Mobility. Powyższe korzyści w pewnym stopniu poprawiają sytuację młodego pracownika na rynku pracy i 
zwiększają jego szanse na zdobycie zatrudnienia. Po wstępnym kursie przygotowawczym zorganizowanym 
przez szkołę planujemy wysłanie 2 grup uczniów liczących po 16 uczestników z 2 opiekunami na 3-tygodniową 



 
praktykę w Wielkiej Brytanii.  
Staż będzie się składał z 2 modułów: praktyki w zakresie pracy w firmie budowlanej oraz zajęć warsztatowych 
w Collegu. Planujemy także kontynuować rozpoczęte rozmowy nt. wprowadzenia w przyszłości systemu 
ECVET. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27816 

Tytuł projektu Europejska jakość pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.Stanisława Staszica w 
Otwocku 
ul. Konopnickiej 3 
05-400 Otwock 
tel. 505 119 554,   
email: dorotea3@poczta.onet.pl, dyrektor@zseg.home.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 600258,56PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie ZSEG w Otwocku z klas drugich i trzecich technikum zawodowego o 
specjalnościach: technik hotelarstwa (15 osób),  technik organizacji usług gastronomicznych (15 osób), kelner 
(15 osób) i technik ekonomista (15 osób)– wezmą oni udział w 3 – tygodniowych stażach we Włoszech (4 
grupy po 15 osób). Z każdą grupą wyjedzie 1 opiekun. Wyjazdy na staż odbędą się w okresie czerwiec - listopad 
2013 r. Między powrotem jednej grupy a wyjazdem kolejnej będą następowały przerwy potrzebne ze 
względów organizacyjnych zarówno wnioskodawcy, jak i partnerowi (potrzebne dla wprowadzenie korekt do 
programów stażu, czy zmian organizacyjnych  w projekcie). 
Założenia projektu są zgodne ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2004 – 
2015” i wpisują się w „Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku”. 
Projekt odpowiada na niezmienną potrzebą poszerzenia kompetencji zawodowych absolwentów szkoły o 
elementy trudne do opanowania w Polsce i poznania zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się w pracy w obcym językowo środowisku zawodowym. 
Realizacja całego przedsięwzięcia zaspokoi  potrzeby promocji regionu i szkoły (zwłaszcza poprawy poziomu 
kształcenia i wzrostu jej atrakcyjności i konkurencyjności na lokalnym rynku edukacyjnym) oraz potrzeby 
pracodawców odnośnie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem 
międzynarodowym, a jego realizacja będzie odpowiedzią na ogromne zainteresowanie uczniów wynikające z 
doświadczeń i rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów stażowych. 
W programach stażu, przygotowanych przy współpracy z lokalnymi pracodawcami i uwzględniającymi ich 
życzenia, położono nacisk na pracę w zespole, umiejętność improwizacji i elastycznego dostosowania się do 
oczekiwań klienta oraz szybkich zmian sytuacji w przedsiębiorstwie. 
Celem projektu jest wsparcie stażystów w  poszerzeniu kompetencji zawodowych; by mogli wykorzystać je w 
polskich realiach; oraz poznanie języka obcego, kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego, 
także zwalczanie stereotypów i uprzedzeń kulturowych oraz wzmocnienie otwartości i tolerancji młodzieży. 
Wartością dodaną projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobilność, 
uzyskanie przez stażystów certyfikatów ukończenia kursów językowych i certyfikatów odbycia stażu 
poświadczonych przez partnerów projektu (wypełnienie celu nr 4 programu LdV).    
Rezultatem będzie poszerzenie umiejętności  zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy na poziomie 
dającym satysfakcję stażystom oraz umożliwiającym uczestnikom znalezienie pracy  odpowiadającej ich 
ambicjom i umiejętnościom. Konieczność porozumiewania się przez uczniów z pracownikami i klientami firm, 
w których odbędą staże, przyczyni się do poznania języka włoskiego, szczególnie do opanowania słownictwa 
specjalistycznego przydatnego w wyuczonym zawodzie.  
Nastąpi poprawa zdolności  komunikacyjnych młodzieży, umiejętności pracy w grupie i nawiązywania 
kontaktów, w tym z obcokrajowcami. 
Projekt  znacząco zwiększy prestiż szkoły i poprawi rekrutację, pozwoli zdobyć nowe doświadczenia w zakresie 
kształcenia zawodowego i organizacji praktyk zawodowych. 
Dzięki realizacji projektu zwiększy się ilość osób biorących udział w projektach mobilności (cel LdV nr 1), 
poprawi współpraca między instytucjami kształcenia zawodowego w Europie (cel nr 2), a wykorzystanie 
doświadczeń stażu w nauczaniu w szkole wypełni cel nr 3. Pobyt na stażu będzie dla uczniów doskonałą 
zachętą do dalszej nauki języków, co oznacza spełnienie celu nr 5. 
Projekt uwzględnia tez priorytet krajowy nr 2 (programy staży przygotowane w porozumieniu z pracodawcami, 
uwzględniają potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy). 



 
Osiągnięcie zakładanych rezultatów będzie równoznaczne  z powodzeniem  projektu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27817 

Tytuł projektu 
Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników 
z Powiatu Pułtuskiego 

Beneficjent 

Powiat Pułtuski 
ul. Białowiejska 5 
06-100 Pułtusk 
tel. 23 692 03 37,   
email: m.szajczyk@starostwopultusk.org.pl, 
sekretariat@starostwopultusk.org.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 169224,22 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie kompetencji 16 uczniów techników w dziedzinie gastronomii i 
informatyki poprzez zorganizowanie 4 tygodniowej praktyki zawodowej w Austrii  w Maju 2013r. W projekcie 
będzie uczestniczyć młodzież Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, Technikum Nr 2: zawód- technik żywienia i 
gospodarstwa domowego (8 uczniów) oraz młodzież z Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, 
Technikum Nr 1: zawód - technik informatyk (8 uczniów).  
Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim 
przez 16 uczniów, zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy w przedsiębiorstwach za granicą przez 16 
uczniów, otrzymanie świadectwa Europass Mobilność oraz austriackiego certyfikatu przez 16 uczniów, 
zwiększenie znajomości kultury i tradycji kraju goszczącego – Austrii, zwiększenie wiedzy i doświadczenia 
zawodowego przez: a) 8 uczniów w dziedzinie gastronomii, m.in. zdobycie wiedzy w zakresie BHP, przepisów 
prawa pracy, poznanie maszyn i urządzeń stosowanych w określonym procesie technologicznym, 
przygotowanie miejsca pracy, zasad przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości oraz obsługa, 
zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, z nowoczesnymi technikami kulinarnymi, zapoznanie się z 
produktami regionalnymi i kuchnią Austrii, b) 8 uczniów w dziedzinie informatyki, m.in. zdobycie wiedzy w 
zakresie BHP, ochrony PPOŻ i ochrony środowiska, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, konfigurowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, obsługa programowania używanego w firmie, stosowanie zasad 
współpracy w zespole, technologia przetwarzania informatycznego, projektowanie i oprogramowanie, 
zdobycie umiejętności posługiwania się terminologią zawodową w języku niemieckim/ angielskim. 
Cele projekt SA spójne z celami programu LLP. 
Projekt odpowiada na potrzeby: 
powiatu/szkół 

 promocja Powiatu Pułtuskiego, podniesienie jakości usług gastronomicznych oraz informatycznych 

 poprawa jakości kształcenia zawodowego w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz 
technik informatyk, wzrost konkurencyjności szkół na rynku edukacyjnym, rozwijanie współpracy z 
austriackimi pracodawcami i organizacjami pośredniczącymi; zwiększenie atrakcyjności szkół, zachęcenie 
większej liczby uczniów do kształcenia zawodowego; zapewnienie uczniom udanego startu zawodowego 
uczestników: zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie gastronomii i informatyki, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i językowych (język niemiecki/angielski, w tym zawodowy), połączenie wiedzy 
teoretycznej z praktyką, przeniesienie na rynek lokalny umiejętności zdobytych podczas praktyk 

 zwiększenie mobilności absolwentów na rynku pracy; usamodzielnienie się, zdobycie wiedzy i 
umiejętności oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku, wyrównanie szans młodzieży z terenów 
wiejskich i zagrożonych bezrobociem na europejskim rynku, przygotowanie młodzieży do dorosłego, 
zawodowego życia 

Poprzez niniejszy projekt Powiat Pułtuski chce pokazać młodzieży uczącej się w  szkołach ponadgimnazjalnych 
a pochodzącej z małych miejscowości możliwości zatrudnienia, przekonać ich do otwarcia nie tylko na lokalny 
rynek pracy, ale poszukiwania pracy poza granicami kraju. Sprawić, że uczeń po realizacji programu praktyk 
zagranicznych stanie się atrakcyjnym pracownikiem dla przedsiębiorców, wskazać, że dokonali właściwego 
wyboru drogi zawodowej a także pokazać atrakcyjność nauczania zawodu w szkole.  
Rezultaty projektu to: zwiększone umiejętności komunikowania się w języku niemieckim i angielskim przez 16 



 
uczniów, zdobyte doświadczenie zawodowe w pracy w przedsiębiorstwach za granicą przez 16 uczniów, 
otrzymane świadectwa Europass Mobilność oraz austriackiego certyfikatu przez 16 uczniów, zwiększona 
znajomość kultury i tradycji kraju goszczącego, zwiększona wiedza i doświadczenie zawodowe 8 uczniów w 
dziedzinie gastronomii i 8 uczniów w dziedzinie informatyki. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27818 

Tytuł projektu 
Praktyka zagraniczna w zawodzie technik ekonomista -  szansą na 
podwyższenie mobilności oraz zaistnienie na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 
ul. Sobieskiego 22 
42-700 Lubliniec 
email: zania_gasiak@interia.pl, lolubliniec@list.pl 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 193844,20 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie będzie uczestniczyło 18 uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w 
Lublińcu. Są oni kształceni w zawodzie 'technik ekonomista' i przygotowywani do prowadzenia rachunkowości 
i księgowości małych i dużych firm, prowadzenia korespondencji handlowej, sekretariatu firmy oraz obsługi 
sprzętu biurowego i programów komputerowych. Uczestnicy projektu zostaną wybrani w procesie selekcji, po 
wzięciu pod uwagę ich średniej ocen, poziomu znajomości języka angielskiego, pochodzenia, sytuacji 
materialnej, znajomości programów komputerowych, jak również ich motywacji i chęci rozwoju zawodowego 
oraz osobistego. Uczestnikom w trakcie realizacji stażu i pobytu w Wielkiej Brytanii będzie towarzyszyło dwóch 
pracowników szkoły zaangażowanych w tworzenie projektu oraz legitymujących się znajomością języka 
angielskiego.  
Projekt odpowiada na potrzeby szkoły, uczniów a także powiatu. Do potrzeb szkoły można zaliczyć:  wzrost 
pozycji szkoły na rynku edukacyjnym, jak również jej prestiżu, podniesienie poziomu oraz jakości kształcenia, 
podniesienie wyników rekrutacji, poszerzenie oferty praktyk o staże zagraniczne (kolejne projekty w ramach 
programu mobilności Leonardo da Vinci), podniesienie poziomu intelektualnego oraz kulturowego młodzieży. 
Potrzeby ucznia to: zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie zdolności zawodowych oraz 
językowych, mobilność zawodowa, zdobycie nowych doświadczeń życiowych i znajomości, usamodzielnienie 
się, poznanie innych kultur oraz zdobycie umiejętności życia w społeczeństwie wielokulturowym. Potrzeby 
powiatu: promocja, podniesienie jakości usług sektora usług księgowo-rachunkowych i prowadzenia małej 
firmy, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem pracy za granicą potwierdzonym 
odpowiednimi certyfikatami, ułatwienie lokalnym pracodawcom oceny umiejętności, kwalifikacji i poziomu 
wiedzy zdobytej poza granicami kraju na podstawie zdobytych certyfikatów; poszerzenie możliwości 
dokumentowania różnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą, co sprzyja ich 
przejrzystości; wykorzystanie ujednolicenia sposobu prezentacji doświadczenia zdobytego podczas nauki i 
praktyk.   
Najważniejsze cele projektu to: jakościowa oraz ilościowa poprawa mobilności zawodowej uczestników 
projektu, doskonalenie warsztatu zawodowego - podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
zapoznanie się z aspektem pracy zawodowej w odmiennych warunkach językowych oraz kulturowych, 
doskonalenie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fachowej, przygotowanie 
do życia w społeczeństwie wielokulturowym, a co za tym idzie rozwijanie świadomości kulturowej uczestników 
projektu, zmotywowanie do wytężonej pracy, zachowania asertywnego z powodu zagrożenia wykluczeniem ze 
względu na pochodzenie i miejsce zamieszkania.  
Podstawowymi rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczestników potwierdzone 
odpowiednimi certyfikatami - certyfikaty Europass Mobilności, certyfikaty uczestnictwa ADC College oraz 
zaświadczenia z firm przyjmujących na staż, jak również podniesienie kompetencji językowych z naciskiem na 
język zawodowy (poziom kompetencji zawodowych sprawdzony zostanie poprzez test językowy 
przeprowadzony po powrocie z praktyk). Uczestnicy wykazujący się szczególnym zaangażowaniem w trakcie 
trwania praktyk otrzymają również listy polecające od pracodawców angielskich. Po zakończonej praktyce 
odbędą się warsztaty dla uczestników projektu, gdzie uczniowie zaprezentują rezultaty praktyki, dokonają 
ewaluacji, zaprezentują nowo nabyte umiejętności oraz odbędzie się spotkanie promujące projekt.  
Staż organizowany przy współpracy z ADC College odbędzie się w kwietniu 2013 roku w Wielkiej Brytanii. 
Uczestnicy będą odbywali praktyki w firmach wskazanych przez partnera i znajdujących się na terenie 
Londynu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27820 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna szansą na lepszy start na rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku 
ul. Narutowicza 12 
97-500 Radomsko 
email: gruk@interia.pl, jerzyprokopowicz@o2.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 328362,76 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Praktyka zagraniczna szansą na lepszy start na rynku pracy” jest odpowiedzią na ogromne 
zainteresowanie młodzieży możliwością odbycia praktyki zagranicznej w niemieckich zakładach 
przemysłowych oraz poznanie kultury i tradycji kraju, a także integracji z młodzieżą uczącą się w szkole, z którą 
spółpracujemy z nią od ponad 10 lat. Udział w projekcie będzie stanowił poszerzenie nauczanych treści na 
przedmiotach zawodowych wraz z możliwością zastosowania ich w praktyce w zakładach przemysłowych na 
terenie Niemiec. Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa szkół pomiędzy Zespołem Szkół 
Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku i Elektronikschule w Tettnang za pośrednictwem której 
zorganizowane będą praktyki zawodowe. Praktyki odbędą się w firmach wymienionych w dołączonym liście 
intencyjnym. 
W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas III technikum kształceni w zawodzie technik informatyk mający 
w programie nauczania praktykę zawodową oraz młodzież z EST Tettnang. 
Projekt odpowiada realizacjom treści programowych w zawodzie technik informatyk tj. praktyki zawodowej z 
jednoczesnym doskonaleniem posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym. 
Cel ogólny: 

 Realizacja praktyki zawodowej wynikającej z programu nauczania 

 Kontynuacja 10-letniej współpracy naukowej pomiędzy ZSE-E Radomsko i EST Tettnang 

 Cele szczegółowe: 

 Organizowanie komputerowego stanowiska pracy 

 Konfiguracja sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań 

 Testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego 

 Rozbudowa i unowocześnianie zestawu komputerowego przez wymianę elementów 

 Posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego 

 Posługiwanie się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawiania danych 

 Organizowanie i wykonywanie prac w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców 

 Obsługiwanie lokalnej sieci komputerowej 

 Pogłębienie i wykorzystanie w praktyce umiejętności nabytych w szkole 

 Nabycie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

 Poznanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego na przykładzie EST Tettnang 

 Uzyskanie przez beneficjenta certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności 

 Rozwój dalszej współpracy między partnerskimi szkołami 

 Pogłębienie znajomości technicznego języka niemieckiego 

 Nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym z wykorzystaniem znajomości języka obcego 

 Integracja młodzieży obu krajów 

 Poznanie kraju partnera 
Podstawowym rezultatem praktyki zagranicznej będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie 
treści programowych zgodnych z programem nauczania w zawodzie technik informatyk, co będzie podstawą 
zaliczenia praktyki zawodowej wynikającej z podstawy programowej. Ponadto w wyniku uczestnictwa w 
projekcie uczniowie zdobędą dodatkowe kompetencje z zakresu: 

 obsługi systemów i sieci komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach 

 sporządzania dokumentacji technicznej wykonanej w języku niemieckim 

 pracy w zespole międzynarodowym 

 poznawania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w procesie produkcyjnym   



 
Projekt będzie realizowany w Tettnang w Niemczech w dniach 22.09 – 12.10.2012 r. oraz 21.09 – 11.10.2013 r. 
przez dwie różne grupy uczniów. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27823 

Tytuł projektu Praktyczne kształcenie zawodowe w dziedzinie logistyki drogą do sukcesu 

Beneficjent 

Zespół Szkół w Opalenicy 
ul. Gimnazjalna 1 
64-330 Opalenica 
email: danuta.szaroszyk@zs-opalenica.pl, info@opalenica.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 108565,60 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie „Praktyczne kształcenie zawodowe w dziedzinie logistyki drogą do sukcesu” weźmie udział 15 
uczestników – uczniów klasy I i II Technikum Logistycznego przy Zespole Szkół w Opalenicy. Funkcję Partnera 
wysyłającego i Instytucji wnioskującej pełni rzeczony Zespół Szkół, natomiast Partnera przyjmującego DAA 
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH. Celem projektu jest umożliwienie uczniom odbycia stażu i zyskanie 
cennej praktyki zawodowej w warunkach znacznie korzystniejszych od tych, które mogą zaofiarować polscy 
pracodawcy i ośrodki szkoleniowe (chodzi przede wszystkim o dostęp do najnowszych technologii z branży 
Transport-Spedycja-Logistyka), co umożliwi uczestnikom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji 
zawodowych poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Zespół Szkół, dążąc do poprawy jakości kształcenia i 
szkolenia zawodowego dostosowanego do zmian technologicznych, wzbogaci w ten sposób swoją ofertę 
edukacyjną, zapewniając swoim uczniom lepsze przygotowanie do wykonywania wybranego przez nich 
zawodu. Uczniowie będą też mieli okazję sprawdzić w praktyce znajomość języka niemieckiego zawodowego 
(w zakresie niezbędnym do obsługi sprzętu i zrozumienia zasad jego działania) i ogólnego (w sytuacji 
rozmowy). Celem Partnera przyjmującego jest rozwijanie współpracy między placówkami szkolenia 
zawodowego oraz pełne wykorzystanie bazy szkoleniowej dla poprawy jakości tegoż szkolenia. Praktyki, z 
których obecnie korzystają uczniowie Zespołu Szkół, nie są w stanie zapewnić uczniom znajomości 
najnowszych rozwiązań technologicznych i informatycznych, realizacja Projektu jest więc konieczna dla 
wszechstronnego i pełnego rozwoju zawodowego uczestników (szczegóły w dalszej części wniosku), co 
znacznie podniesie ich wartość na rynku pracy, ponieważ program stażu był konsultowany z miejscowymi 
przedsiębiorstwami. Projekt ma na celu wsparcie wyrównania szans edukacyjnych uczniów narażonych na 
wykluczenie ze względu na niski status materialny oraz dojeżdżających do szkoły z miejscowości wiejskich oraz 
poniżej 10000 mieszkańców (ich dostęp do edukacji jest utrudniony w porównaniu z uczniami zamieszkałymi w 
miejscowości, w której znajduje się szkoła; w klasach, w których odbędzie się rekrutacja uczniów do wzięcia 
udziału w projekcie na 47 osób aż 30 czyli 64%, dojeżdża ze wsi bądź małej miejscowości).  Pierwsze rozmowy 
między Partnerem wysyłającym a przyjmującym na temat stażu miały miejsce w grudniu 2011r.; sam staż 
odbędzie się w placówce szkoleniowej DAA w październiku 2012 i poprzedzony zostanie kursem 
przygotowawczym i językowym (sierpień-wrzesień 2012). Ewaluacja nowonabytych kompetencji i umiejętności 
uczestników będzie miała miejsce w trakcie stażu (certyfikat) i po jego zakończeniu (Europass). Zakończenie 
projektu nastąpi wiosną 2013r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27824 

Tytuł projektu 
Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość - staż zawodowy dla 
uczniów 

Beneficjent 

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku 
ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 23 
11-500 Giżycko 
tel. 87 428 24 84,   
email: zsksia1@wp.pl 

Liczba uczestników 35 

Dofinansowanie 252543,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będzie grupa 35-tu uczniów z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z 
Giżycka. Uczniowie ci uczęszczają do I klasy dwuzawodowej, gdzie kształcą się w zawodach - technik urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej i technik rolnik oraz do klasy I w Technikum Inżynierii Środowiska i 
Melioracji. Projekt dotyczyć będzie przybliżenia uczniom tematyki energii ze źródeł odnawialnych. Jest to nowy 
kierunek kształcenia, któremu potrzebne jest wsparcie. Tematyka odnawialnych źródeł energii jest obecna w 
prawodawstwie Unii Europejskiej, jak również w programach krajowych i regionalnych. Dla tej tematyki 
przewidziane jest wsparcie finansowe UE. Głównym programem, który obejmuje te działania jest Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich świadczący o tym, jak poważne jest podejście UE i rządu polskiego do 
problematyki odnawialnych źródeł energii. Doświadczenia Polski i Niemiec są w tym aspekcie zasadniczo 
różne. W Polsce programy dotyczące odnawialnych źródeł energii zaczynają dopiero funkcjonować i dlatego 
jest mało przykładów związanych z tą problematyką. Na terenie Niemiec problematyka ta jest ważnym 
tematem od wielu lat i Niemcy są najbardziej zaawansowanym krajem europejskim wykorzystującym 
odnawialne źródła energii. Dlatego też będzie to najlepsze miejsce dla realizacji projektu w tym zakresie. 
Najważniejsze cele i rezultaty projektu to: 
1/Poznanie zadań i funkcji kształcenia i dokształcania zorientowanego na praktykę - dualny system kształcenia 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.  
2/Poznanie przepisów prawnych regulujących kwestie regeneratywnych źródeł energii w Niemczech. 
3/Poznanie różnych metod i form produkcji energii elektrycznej i cieplnej: 

 produkcja energii z biogazu; 

 produkcja energii z biopaliw; 

 produkcja energii z biomasy;  

 produkcja energii elektrycznej w siłowni wiatrowej. 

 produkcja energii elektrycznej z promieni słonecznych. 
4/Poznanie alternatywnych technologii ogrzewania: 

 ogrzewanie geotermiczne; 

 ogrzewanie sprasowanymi trocinami oraz  

 ogrzewanie zrąbkami drewna;  

 ogrzewanie zbożem i sprasowaną słomą. 
5/Poszerzenie znajomości języka zawodowego i poznanie obcego kraju oraz niemieckiej kultury. 
Poprzez realizację tego projektu chcielibyśmy uzyskać wsparcie w nowym dla szkoły kierunku kształcenia i 
wprowadzić w nim nowe aspekty. Dzięki realizacji tego projektu uczniowie będą mieli okazję poznać 
nowoczesne rozwiązania i metody działania w produkcji i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. W 
Polsce projekt przygotuje Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, skąd wywodzą się 
uczestnicy projektu. W Niemczech projekt przygotuje i zrealizuje Szkoła Deula w Nienburgu we współpracy ze 
szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami produkującymi energię ze źródeł odnawialnych. Termin 
realizacji projektu - wrzesień 2012 roku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27826 

Tytuł projektu Międzynarodowe praktyki – drogą do rozwoju jednostki 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu 
ul. Trzebnicka 4 
56-300 Milicz 
tel. 71 792 86 79,   
email: dorota.kowalska@semperavanti.org, r.lech@zsmilicz.eu 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 165225,28 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Międzynarodowe praktyki – drogą do rozwoju jednostki” zakłada udział młodzieży uczącej się w 
Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu w praktykach zagranicznych we Włoszech. Uczniowie 
wybranych przez nas kierunków będą mieli okazję odbycia praktyk zawodowych w mieście Potenza oraz jego 
okolicach. Praktykami zostaną objęci uczniowie klas 3, kształcących się na kierunkach: technik hotelarstwa 
oraz  technik informatyki. 
Termin wyjazdu przewidzieliśmy na listopad 2012 oraz październik 2013. Co idealnie wpisuje się w kalendarz 
praktyk roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/2014.  
Według badań Eurostatu (Europejskiego Urzędu Statystycznego) Polska zajmuje przedostatnie miejsce w 
badaniu liczby osób pracujących. Zatrudnione jest tylko 57% społeczeństwa. Jest to znacznie poniżej średniej 
UE, która wynosi 65,4%. Natomiast wg badań przeprowadzonych w 2009 przez GUS, Dolny Śląsk jest jednym z  
trzech regionów, w którym odnotowano największą liczbę bezrobotnych (140 tyś.). Poza tym jak wynika z 
badań GUS, niekorzystną tendencją na Dolnym Śląsku jest utrzymujące się duże bezrobocie wśród młodzieży w 
wieku 15-24 lat. Wskaźniki te mogą oznaczać, że aktualne profile kształcenia i oferta edukacyjna są 
niedopasowane do zapotrzebowania ze strony pracodawców. Absolwenci szkół nie mają odpowiednich 
kwalifikacji i umiejętności, przez co jest im trudniej odnaleźć się na rynku pracy. 
 W trakcie procesu kształcenia uczniowie zdobywają ogólną wiedzę z zakresu kierunków kształcenia. Jednak, 
aby  edukacja była efektywna, wiedza podstawowa musi iśc w parze z praktyką i doświadczeniem. W związku z 
tym, niezbędne wydaje się poszerzenie umiejętności o pracę w międzynarodowym środowisku, wymianę 
dobrych praktyk oraz weryfikację posiadanych umiejętnosci i zdobytej dotychczas wiedzy. Odbycie 
zagranicznej praktyki zawodowej  jest zdecydowanym atutem na lokalnym,  regionalnym i krajowym rynku 
pracy.  Jak podaje Ageron Polska w raporcie ”Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w 
układzie sektorowo-branżowym i kwalifikacyjno zawodowym w województwie dolnośląskim” od roku 2007 z 
powrotem wzrosło zainteresowanie szkołami zawodowymi, a co najwazniejsze tendencja ta ciągle rośnie. 
Dodatkowo istotną informacją jest  wzrost liczby uczniów kształcących się w zawodach informatycznych, jak i 
branży hotelarskiej. Co oznacza, że rynek pracy wygenerował potrzebę posiadania wyspecjalizowanej kadry, z 
tych dwóch dziedzin.  
Projekt został stworzony w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku i coraz większe zapotrzebowanie na 
specjalistów w branży hotelarskiej oraz informatycznej. A co za tym idzie, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych uczniów Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu, w celu aktywnej walki z bezrobociem.  
Cel projektu-  wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych  uczniów ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu, a  
także rozwój umiejętności związanych z pracą w zespołach międzynarodowych.  
Oczekiwane rezultaty: 

 zwiększenie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowych uczniów 

 uczestnictwo w europejskim rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie po 
zakończeniu edukacji, zwiększenie samooceny uczniów i wiary we własne możliwości oraz rozwój 
przedsiębiorczości 

 zwiększenie świadomości uczniów szkoły na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej 

 zwiększenie świadomości uczniów na temat korzyści płynących z nauki języków obcych 

 wzrost kompetencji społecznych, takich jak, zwiększenie świadomości na temat różnorodności kulturowej, 
zdobycie umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku oraz zwiększenie umiejętności pracy w 
grupie; uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku 



 
edukacyjnym 

Wartością dodaną projektu będzie promowanie  równości płci w zakresie kształcenia i szkolenia, tzn. 
wspieranie dziewcząt w podejmowaniu pracy w zawodach typowo męskich (głównie chodzi o branżę 
informatyczną). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27828 

Tytuł projektu Zagraniczna praktyka zawodowa drogą wejścia na europejski rynek pracy. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III w Stalowej Woli 
ul. Polna 15 
37-450 Stalowa Wola 
email: marylawa@interia.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 401098,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy zagranicznych praktyk uczniowskich młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli w Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg Forder- und 
Integrationszentrum we Frankfurcie nad Odrą w okresie od 1.09.2012r. do 31.08.2013r. Praktyki odbywać 
będą 54 uczniowie drugich i trzecich klas kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik hotelarz, kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa 
domowego oraz technik architektury krajobrazu. Sprawdzenie kwalifikacji zawodowych uczniów będzie  
wskazówką dla szkoły, czy kształci nowocześnie i czy daje wystarczające umiejętności zawodowe wymagane 
przez rynek pracy w Europie. Uczniowie mają potrzebę  poszerzenia doświadczeń zawodowych i doskonalenie 
umiejętności zdobytych w szkole. Celem głównym projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i 
kompetencji zawodowych 54 uczniów ZSP Nr 3. 
Cele szczegółowe: 

 odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 54 uczniów 

 udoskonalenie znajomości języka niemieckiego  przez 54 uczniów 

 poznanie kultury i obyczajów społeczeństwa niemieckiego przez beneficjentów 

 zdobycie doświadczeń zawodowych i rozwinięcie kompetencji społecznych przez beneficjentów projektu.  
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności beneficjentów projektu  na krajowym, a przede 
wszystkim lokalnym  rynku pracy. Staną się oni również  równoprawnymi  kandydatami dla europejskich 
pracodawców. Dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu oraz podwyższenie 
kompetencji społecznych i językowych ułatwi absolwentom znalezienie zatrudnienia na trudnym dziś rynku 
pracy. Realizacja projektu jest konieczna ze względu na  wysokie bezrobocie w regionie, w którym mieszkają 
beneficjenci. Umiejętności zdobywane w zawodach kształconych w szkole są ciągle atrakcyjne i poszukiwane 
na rynku europejskim. Po odbyciu stażu i uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji w wykonywanym zawodzie 
beneficjenci będą śmielej poszukiwać pracy na terenie Europy. Praktyka odbyta w Niemczech przyczyni się do 
wzrostu przedsiębiorczości beneficjentów w ich samodzielnym poszukiwaniu pracy na rynku europejskim. 
Zdobyta wiedza i umiejętności również zachęcą młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Zakłada się, że projekt zostanie zrealizowany od 1.09.2012r. do 31.08.2013r. we Frankfurcie nad 
Odrą w Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg Forder- und Integrationszentrum, w ośrodku 
doskonale przygotowanym do tego rodzaju przedsięwzięć. 
Rezultaty projektu: 

 ukończenie dwutygodniowych praktyk przez 54 beneficjentów 

 ukończenie szkoleń językowych przez 54 beneficjentów 

 ukończenie szkoleń kulturalnych przez 54 beneficjentów 

 wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim  przez 54 beneficjentów 

 opanowanie specjalistycznych umiejętności praktycznych właściwych dla zawodu przez 54 beneficjentów 

 poprawa aspiracji edukacyjnych, samooceny i motywacji do rozwoju osobistego przez minimum 90% 
beneficjentów 

 nabycie wiedzy w zakresie kultury i obyczajów społeczeństwa niemieckiego przez 54 beneficjentów 

 prezentacja multimedianlna ze staży 

 zbiór regionalnych przepisów z Niemiec 
Zrealizowanie zaplanowanych rezultatów doprowadzi do osiągnięcia głównego celu projektu czyli podniesienia 
praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych  beneficjentów. Doprowadzi do zwiększenia zdolności 
do zatrudnienia dziewcząt i chłopców na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.  Przyczyni się to 



 
również do podniesienie jakości kształcenia w ZSP Nr3  oraz wzrostu konkurencyjności szkoły na rynku 
edukacyjnym. Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów będą: listy obecności, dzienniki, dzienniczki praktyk, 
wyniki ankiet i testów sprawdzajacych z języka niemieckiego przeprowadzone przed zajęciami i po 
zrealizowaniu projektu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27832 

Tytuł projektu Staż zawodowy w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii 

Beneficjent 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 
ul. Kościelna 2 
62-604 Kościelec 
tel. 63 272 28 89,   
email: zsrckukoscielec@gmail.com, 

Liczba uczestników 25 

Dofinansowanie 373467,27PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Kościelcu. Będzie to grupa 25 uczniów, uczących się w technikum rolniczym, którzy po ukończeniu nauki 
przejmą gospodarstwa rolne od rodziców. Kryterium podstawowym dla udziału w projekcie jest prowadzenie 
w przyszłości gospodarstwa rolnego, jako podstawowe źródło utrzymania rodziny.  
Projekt odpowiada na potrzeby istniejące w regionie, które są zapisane w strategii rozwoju Wielkopolski 
odnośnie oświaty rolniczej. Strategia zakłada:- kształtowanie przedsiębiorczości;- sprawne funkcjonowanie na 
rynku;- rozległe kompetencje (kwalifikacje);- elastyczność na rynku pracy. Natomiast w aspekcie strategii 
rozwoju rolnictwa zakłada się osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu technologicznego i ekonomicznego. 
Projekt, który zamierzamy realizować jest innowacyjny z punktu widzenia kształcenia zawodowego, ponieważ 
realizowany jest w Niemczech, gdzie absolwenci szkół rolniczych są pracownikami poszukiwanymi na 
niemieckim rynku pracy, nie tylko w rolnictwie. Świadczy to o szerokim i elastycznym sposobie przygotowania 
zawodowego, głównie w zakresie techniki. Poprzez udział w projekcie uczniowie poznają odmienny od 
polskiego system kształcenia zawodowego w rolnictwie. Poza tym projekt ma pomóc młodym rolnikom w 
gospodarowaniu na unijnym rynku rolnym i poprawić ich mobilność w tym zakresie. Projekt jest 
odzwierciedleniem potrzeb, które mają przyszli uczestnicy stażu zawodowego. Dzięki udziałowi w nim 
uczestnicy opanują wyżej wymienione umiejętności, które ułatwią i pomogą im w gospodarowaniu na 
nowoczesnym, unijnym rynku rolnym. Zakłada się, że poprzez realizację tego projektu zagraniczny staż 
zawodowy stanie się stałym elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Kościelcu oraz innych 
szkołach rolniczych w regionie. 
Projekt realizują:  

 w Polsce - ZS RCKU w Kościelcu przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu; 

 w Niemczech - Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu przy współpracy 
Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej oraz licencjonowanych gospodarstw rolnych z Dolnej Saksonii. 
Cele projektu są następujące: 
1/ Opanowanie umiejętności fachowych w oparciu o staż zawodowy. 
2/ Opanowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technol w zakresie prod roślin i zwierzęcej. 
3/ Opanowanie umiejętności wprowadzania innych form gospodarowania w celu uzyskiwania dodatkowego 
dochodu w gospodarstwie rolnym 
4/ Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce mechanizmami funkcjonującymi na rynku rolnym UE. 
5/ Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem zawodowym, poznanie sąsiedniego kraju, obyczajów 
jego mieszkańców oraz kultury. 
6/ Rozwój stażysty na płaszczyźnie osobistej, edukacyjnej i kulturowej. 
Staż zawodowy odbędzie się w okresie lipiec-wrzesień 2013 roku w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. 
Staż odbywa się w tym okresie przez okres 13 tygodni, ponieważ wiąże się on z najbardziej intensywnymi 
pracami w rolnctwie, podczas których stażysta może opanować umiejętności związane ze zbiorem zbóż, 
zbiorem ziemniaków, siewami zbóż i rzepaku oraz produkcją kiszonki w różnym celu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27834 

Tytuł projektu Baustelle von A bis Z - budowa od A do Z 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych 
ul. Legionów 19/25 
87-100 Toruń 
tel. 56 622 73 36,   
email: agnieszka.jankowska@zst.torun.pl 

Liczba uczestników 35 

Dofinansowanie 319742,55 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt przewiduje udział 35 uczniów (1 grupa pięcioosobowa i 3 grupy dziesięcioosobowe) Zespołu Szkół 
Technicznych (ZST) w Toruniu. Uczniowie kształcą się w zawodach technik budownictwa i murarz. Odbędą oni 
4-tygodniową praktykę (wrzesień 2012, kwiecień, maj, czerwiec 2013) w wybranych zakładach instytucji 
niemieckiego partnera: firmy Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH. Zakres praktyki obejmie 
logistykę pracy firmy budowlanej oraz nowoczesne techniki i technologie prac wykończeniowych w 
budownictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Uczniowie w trakcie praktyk zapoznają się z niemieckim 
systemem organizacji pracy, nowościami materiałowymi, a także nowymi technikami budowlanymi (np. 
zastosowanie technologii klejowej zamiast cementowej do prac wykończeniowych). Ponadto w trakcie stażu 
będą doskonalić jakość w zakresie wykonywania szalunków, konstrukcji drewnianych oraz posadzek 
ceramicznych, a także poznają nowe techniki i technologie stosowane przy wznoszeniu i rozbudowie 
budynków. Podczas odbywanych praktyk uczniowie poznają też organizację placu budowy i zaplecza 
technicznego zespołów i brygad oraz wyposażenie stanowisk robotniczych związanych z pracami 
wykończeniowymi. Prześledzą prace przygotowawcze do realizacji planowanej inwestycji oraz system 
utrzymania ciągłości prac na poszczególnych etapach i odcinkach robót. Równolegle do szkolenia zawodowego 
prowadzona będzie nauka technicznego języka niemieckiego związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-
integracyjne. Udział w projekcie będzie również okazją do nauki przedsiębiorczości i samodzielności w dążeniu 
do realizacji zamierzonych celów. Wykształci też w uczniach zdolność do współdziałania w grupie osób innej 
narodowości. Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu zostaną wykorzystane w realizowanym przez 
szkołę i CKP programie praktyk w kraju. W wyniku realizacji projektu uczniowie staną się bardziej atrakcyjni dla 
potencjalnych pracodawców. Młodzież przygotuje raporty z odbytych praktyk, które dokumentować będą 
przebieg stażu oraz posłużą do ewaluacji projektu. Uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie certyfikaty 
wydane przez zakłady pracy oraz dokument Europass Mobilność. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27838 

Tytuł projektu Viva Espania!!! Mam doświadczenie - mam pracę 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Chmielniku Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach 
ul. Mielczarskiego 7 
26-020 Chmielnik 
tel. 41 354 27 07,   
email: chmielnik@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 238547,21 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na poziomie szkoły średniej. Obejmuje uczniów z 
technikum, zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego. Uczestnikami projektu będzie młodzież w 
wieku 16-19 lat, I - IV klas.  
Zasadniczym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów, porównanie wiadomości i 
umiejętności nabytych w trakcie nauki i praktyki w kraju z oczekiwaniami, jakie stawia europejski rynek pracy. 
Nowe doświadczenie zawodowe, jakie zdobędą podczas realizacji projektu, będzie kluczem do sukcesu na 
europejskim rynku pracy. W czasie realizacji projektu grupa młodzieży z technikum pozna nowe techniki 
kulinarne w zakresie zdrowej kuchni śródziemnomorskiej, praktyczne aspekty procedur zapewnień systemów 
jakości z zakresu gastronomii obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, takie jak: Dobra Praktyka Higieniczna 
(GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Systemy Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). 
Uczniowie zapoznają się również z nowoczesnymi narzędziami marketingowymi stosowanymi w branży 
gastronomicznej w Hiszpanii. Uczestnicy poznali już teoretyczne aspekty związane z działalnością 
marketingową podczas zajęć lekcyjnych, jednak konfrontacja teorii z praktyką, pozwoli na uzmysłowienie 
młodzieży faktu, że aby odnieść sukces zawodowy w dziedzinie usług gastronomicznych należy dobierać 
odpowiednie instrumenty mixu marketingowego. Codzienny kontakt z językiem angielskim w pracy pozwoli 
uczestnikom na poszerzenie słownictwa, szczególnie zawodowego oraz rozwiązywanie zadań sytuacyjnych, 
które wynikają z systemu pracy i wykonywania bieżących obowiązków. Zakłada się, że uczniowie po odbytym 
stażu będą w sposób zadowalający posługiwać się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych. 
Uczestnicy poznają również podstawy języka hiszpańskiego, co jest dodatkowym atutem stażu, gdyż stanowi 
wartość ponad programową w procesie kształcenia młodzieży. Realizacja projektu jest ważnym elementem 
nauki zawodu, który pozwoli uczniom na poszerzenie wiadomości i umiejętności, a także wpłynie pozytywnie 
na wzrost poczucia własnej wartości, przełamanie stereotypów myślenia o braku perspektyw zawodowych, 
szczególnie zauważalnej wśród młodego pokolenia. Priorytetem projektu jest motywacja przyszłych 
absolwentów do zakładania własnych firm gastronomicznych, co może przyczynić się do sukcesu na 
europejskim rynku, z uwagi na szybki rozwój branży gastronomicznej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27839 

Tytuł projektu Europejskie standardy w motoryzacji 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
ul. Polna 3 
36-065 Dynów 
email: hacygan@wp.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 126681,28 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczą uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (4 -letniego Technikum) uczący się zawodu 
technik pojazdów samochodowych. Przyszli uczestnicy programu mają przygotowanie językowe (język 
niemiecki i język angielski) oraz fachowe przygotowanie teoretyczne w zakresie nowoczesnych technik 
komputerowych. Projekt ma rozszerzyć wiedzę teoretyczną uczestników i pozwolić im nabyć umiejętności 
praktyczne. Istotną sprawą będzie fakt, że w czasie stażu uczniowie będą mieli możliwość odbywania stażu w 
różnych instytucjach niemieckich, m.in. w Centrum Technologicznym „GaraGe” w Lipsku, Pit – Stop 
Systempartner GmbH w Lipsku, Die Auto GmbH in Schkeuditz: - dla Beneficjenta: Wprowadzenie kolejnej 
innowacyjności w szkoleniu, wskazanie uczniom korzyści z kształcenia ustawicznego. Uczniom zdolnym 
zostanie stworzona możliwość kształcenia w warunkach pozaszkolnych w innym kraju Unii Europejskiej. 
Zostanie wzmocniony wymiar europejskiego systemu kształcenia drogą współpracy międzynarodowej. 
Kształcenie poza granicami kraju wzmocni i podniesie jakość praktycznego nauczania. Dla beneficjenta będzie 
to także kolejne wyzwanie gdyż po raz kolejny będzie organizatorem tego typu stażu, ale dla grupy uczniów w 
podobnym ale nowym zawodzie technik pojazdów samochodowych.   
- dla uczestników: Dodatkowe szkolenie praktyczne w warunkach pozaszkolnych pozwoli im na uzyskanie 
dodatkowych kwalifikacji. W czasie stażu uczestnicy będą posługiwać się językiem obcym (słuchanie poleceń, 
czytanie instrukcji, wykresów, schematów, rozmowy). Nabycie przez uczniów nowych umiejętności, 
doświadczeń zawodowych pozwoli im na uzyskanie szerszych perspektyw zatrudnienia. Zdobycie 
zagranicznego certyfikatu, kształcenie ustawiczne pozwoli im bardziej sprostać wymaganiom w państwach UE. 
- dla partnera: Partner przyjmujący będzie miał możliwość poznania form kształcenia uczniów oraz ich 
opiekunów z państwa sąsiadów. Ważnym elementem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Partner 
niemiecki będzie miał możliwość kształcenia praktycznego uczniów, którzy zdobyli wiedzę teoretyczną i 
praktyczną w Polsce. Partner niemiecki aktywnie włączy się w program LdV, w ramach którego obcokrajowcy 
odbywają m.in. staże zawodowe. Wdrożenie projektu jest konieczne, aby zrealizować zakładane cele i uzyskać 
oczekiwane efekty. Założenia programu zakładają wdrażanie uczniów do systematycznego dokształcania i 
doskonalenia zawodowego. Projekt zostanie zrealizowany przez firmę VITALIS GmbH z Lipska, będzie on 
realizowany w maju 2013r. przez okres 3 tyg. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27842 

Tytuł projektu Kreatywny uczeń - dobry pracownik - A creative student - A good worker 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
ul. 1-go Maja 4 
27-200 Starachowice 
email: niedopytalska@wp.pl, zsz2info@gmail.com 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 199938,97 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą uczniowie klas II- IV kształcący się w zawodzie technik obsługi 
turystycznej oraz  technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Głównym 
celem projektu jest doskonalenie kształcenia zawodowego, oraz wskazanie uczniom korzyści i konieczności 
kształcenia ustawicznego. Staż zagraniczny stanowi integralną część szkolenia zawodowego młodzieży oraz 
wspiera ich wejście na rynek pracy. W ramach projektu 16 osobowa grupa uczniów wyjedzie na 3-tygodniowe 
praktyki zawodowe realizowane w Wielkiej Brytanii. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie zwiększania jakości 
i atrakcyjności szkolenia zawodowego w Polsce przez praktyczne podejście do nauki zawodu. Realizacja 
projektu wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Dzięki współpracy w ramach 
projektu szkoła ma szansę wykształcić lepiej wykwalifikowanych absolwentów. Praktyka umożliwi uczniom 
pracę w zespole międzynarodowym. Będzie to  możliwość połączenia zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej z 
praktyką oraz zastosowanie w praktyce nabytych uprzednio zawodowych umiejętności. Uczniowie będą mieli 
szanse rozwijać kompetencje kluczowe dla zawodu w sposób nowoczesny i zgodny z oczekiwaniami rynku 
pracy. Dzięki temu będą mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną nabytą w Polsce z rozwiązaniami 
praktycznymi stosowanymi w Wielkiej Brytanii. Uczniowie, pokonując trudności wynikające m.in. z barier 
językowych, nowego otoczenia i środowiska pracy w międzynarodowej grupie zawodowej, będą kreowali w 
sobie cechy pożądane w dalszej edukacji i karierze zawodowej tj. mobilność, kreatywność, przedsiębiorczość 
przez co zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat Europass Mobility 
oraz certyfikaty potwierdzające realizację praktyki przygotowane przez organizację przyjmującą i 
pracodawców.W czasie wolnym uczestnicy będą mieli możliwość poznania Wielkiej Brytanii od strony  
dziedzictwa kulturowego i historycznego. Udział w projekcie wpłynie na zwiększenie świadomości o potrzebie 
ciągłego doskonalenia się we współczesnym świecie, tak ważnego w dobie szybkiego postępu 
technologicznego. Realizalizacja projektu stanowi efektywną walkę z bezrobociem, które w 
woj.świętokrzyskim jest wysokie. Wyjazd zagraniczny na staż pozwoli na podniesienie poziomu poczucia 
własnej wartości uczestników, ukaże im nowe możliwości oraz da szanse na przełamanie stereotypów 
myślenia, dotyczących braku perspektyw zawodowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27849 

Tytuł projektu Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr2 
ul. Elfów 9 
43-100 Tychy 
tel. 32 227 41 85,   
email: zseim@wp.pl, chrobaczekanna@interia.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 179101,12 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Tychach kształcący się w zawodzie technik 
ekonomista. Staż ten niewątpliwie przyczyni się do rozwoju zawodowego uczestników.  Poprawią oni swoje 
umiejętności w zakresie szeroko pojętej pracy biurowej i administracyjnej.  Odbycie praktyki zawodowej w 
cyklu czteroletniej nauki jest niezbędnym elementem procesu przygotowania przyszłych absolwentów do 
wykonywania zawodu. W projekcie weźmie 15 uczniów z klas drugich i trzecich uczących się języka 
angielskiego. 
Celem projektu jest: 

 zapoznanie uczniów ze środowiskiem prawno-gospodarczym funkcjonowania firmy w Wielkiej Brytanii 

 nabycie umiejętności posługiwania się językiem biznesu 

 skonfrontowanie wiadomości zdobytych w szkole z ich praktycznym zastosowaniem w firmie zagranicznej, 
jak również pogłębienie tych wiadomości 

 uzyskanie mobilności na rynku pracy, również międzynarodowym 

 poznanie nowych ludzi i nawiązanie kontaktów międzynarodowych 

 poprawa  kompetencji nabytych w drodze kształcenia zawodowego 

 podniesienie jakości procesu kształcenia młodzieży w szkole wnioskodawcy i podniesienie prestiżu szkoły. 
Potrzebą projektu jest zapewnienie pomocy we wspieraniu kreatywności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie. Odbycie stażu pozwoli na zdobycie kompetencji w praktyce co bardziej 
przyczyni się do otwarcia na potrzeby rynku pracy.  
Praktyka w przedsiębiorstwie zagranicznym wzmocni motywacje uczniów do nauki oraz wpłynie na lepsze 
posługiwanie się językiem angielskim. Nabyte doświadczenie zawodowe oraz kontynuowanie współpracy 
przyszłych absolwentów z przedsiębiorstwami zagranicznymi niewątpliwie przyczyni się do poprawy ich pozycji 
na rynku pracy. Uczniowie po odbytym stażu za granicą swoim zdobytym praktycznym doświadczeniem 
zawodowym i umiejętnością komunikowania się  w języku angielskim mogą wpłynąć  na rozwój regionu 
poprzez np. prowadzenie własnego przedsiębiorstwa działającego na międzynarodowej arenie.  
Ważnym celem projektu jest podniesienie kompetencji przyszłych pracowników sektora gospodarki 
związanego głównie z pracą biurową i administracją w firmie. Zależy nam na tym, aby młodzież biorąca udział 
w projekcie jak najwięcej się nauczyła, a także zdobyła umiejętności ułatwiające poruszanie się po europejskim 
rynku pracy. Program, który ma umożliwić osiągnięcie tych celów zakłada, że młodzież biorąca udział w 
projekcie podczas czterotygodniowego stażu przechodzić będzie przez różne działy firmy angielskiej, dzięki 
temu uczestnicy projektu będą bardziej wszechstronni, a także będą mogli przekonać się, który z działów firmy 
jest dla nich najciekawszy, gdzie chcieliby w przyszłości pracować (w jakim kierunku chcieliby dalej się 
kształcić). Ważną cechą stażu w firmie jest  atmosfera dająca poczucie bezpieczeństwa, a zarazem pozwalająca 
na zwiększenie kreatywności jej pracowników. Kolejnym celem projektu jest jego nastawienie na potrzeby 
stażysty, co w rezultacie pozwoli na jak najlepsze podniesienie jego kompetencji.  
Dotychczasowa współpraca z EuropartnershipAgency Ltd pozwala na zrealizowanie w/w celów. 
Czterotygodniowe praktyki odbędą się w czerwcu 2013 roku dla 15 uczniów w Wielkiej Brytanii. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27855 

Tytuł projektu Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli-Technikum Nr 3 
ul. I Armii Wojska Polskiego 89 
07-200 Zduńska Wola 
tel. 43 657 14 29,   
email: anna.jankowska832@gmail.com, dyrektor.33@op.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 382613,44 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W ciągu 2 lat wyjadą na praktyki do Wlk.Brytanii 2 gr.uczniów.Każda 10 os grupa to uczn.kl.II i III Technikum 
Hotelarskiego TH(5 os) i Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych TOUG(5 os).Termin praktyk I gr 3-
30.03.2013r.,II gr 2-29.03.2014.Wiek uczniów 17 -19 lat.Praktyki będą w instytucjach odpowiadających 
profilowi kształcenia uczestników.Jest to pierwszy staż (IIkl.)lub kontynuacja doskonalenia,którego I część w 
postaci praktyk dla uczniów klas III przebiegała w Polsce.Kluczowe zagadnienia dla hotelarzy dotyczą zasad 
obsługi gości w obiekcie hotelowym,m.in.poprzez bezpośrednią komunikację,poznania nowoczesnych 
systemów rezerwacji,meldowania i wymeldowania,zasad obsługi pokoi oraz wykonywania obowiązków 
pracowników służby parterowej i służby pięter.Dla organizatorów usług gastronomicznych najważniejsze jest 
nabycie specjalistycznych kompetencji zawodowych zwłaszcza z zakresu technik przygotowania i podania 
potraw kuchni innych narodów,poznanie metod pracy i zasad organizacji imprez w placówkach 
gastronomicznych,doskonalenie umiejętności współpracy w środowisku wielokulturowym.Doświadczenie 
zawodowe pozwoli poznać zasady funkcjonowania hoteli i restauracji na rynku europejskim.Zdobyte 
kompetencje zawodowe i umiejętności językowe,zwłaszcza w zakresie terminologii branżowej pomogą 
hotelarzom uzyskać dobre wyniki na egzaminie zawodowym w części językowej.Doświadczenie pracy pomoże 
również organizatorom usług gastronomicznych uzyskać dobre wyniki na egzaminie,a znajomość języka 
angielskiego jest niezbędna w komunikacji z klientem zagranicznym.Zdobyte umiejętności i doświadczenie 
przygotowują młodzież do podjęcia pracy w kraju i za granicą,podniosą ich atrakcyjność na rynku 
pracy.Hotelarstwo i organizacja usług gastronomicznych to kierunki umożliwiające znalezienia dobrej 
pracy.Jednym z priorytetów rozwoju regionu łódzkiego jest rozwój turystyki i powstanie nowoczesnych sieci 
hotelowych.Pracownicy branży hotelowej i gastronomicznej muszą znać zwyczaje polskich i zagranicznych 
klientów oraz wykazać się umiejętnością obsługi różnego typu gości w hotelu i restauracji. 
Cel główny projektu-podniesienie jakości szkolenia zawodowego,rozszerzenie  wiedzy,umiejętności i 
kompetencji zawodowych,ułatwienie startu zawodowego przyszłych hotelarzy i organizatorów usług 
gastronomicznych.Uczniowie otrzymają certyfikat Europass Mobilność potwierdzający nabyte przez nich 
umiejętności i kompetencje z dokładnym opisem ścieżki kształcenia.Jest on uznawany w Unii Europejskiej.Cele 
podrzędne-praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki,poznanie nowoczesnych 
standardów i tradycji europejskich w dziedzinie usług hotelarskich i gastronomicznych,struktur 
obiektów,przepisów i organizacji pracy,kultury i tradycji innego państwa,pomoc w adaptacji do życia i pracy w 
krajach europejskich,wsparcie rozwoju osobistego,poznanie technologii przygotowania potraw,metod obsługi 
gościa hotelu i restauracji oraz rozwój umiejętności językowych.Oczekiwane rezultaty:uczniowie zdobywają 
doświadczenie i poznają perspektywy pracy za granicą,potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i 
współpracować w zespole,umiejętnie posługują się językiem angielskim,znają i stosują terminologię 
zawodową,z powodzeniem zdają egzaminy kwalifikacyjne dla zawodów,są aktywni na rynku pracy,znajdują 
zatrudnienie i wykonują  pracę zgodnie z najwyższymi standardami,posiadają wiedzę pozwalającą na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej,są samodzielni, twórczy i tolerancyjni,szybko adaptują się w nowych 
warunkach.Ważnym rezultatem o wymiarze regionalnym jest wzrost poziomu obsługi gości krajowych i 
zagranicznych w ośrodkach turystycznych regionu.Wzrośnie popularność technikum. Uczniowie rozwiną 
kompetencje językowe również dzięki możliwości przebywania w angielskich rodzinach.Wzrośnie ich 
motywacja do nauki języka i uzyskają lepsze wyniki z języka angielskiego na egzaminie dojrzałości,w przypadku 
technika hotelarstwa również na egzaminie zawodowym. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27856 

Tytuł projektu 
Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów krokiem do międzynarodowej 
kariery 

Beneficjent 

Zespol Szkol im. ks. Stanislawa Staszica 
ul. Kopernika 1 
39-400 Tarnobrzeg 
tel. 15 822 12 16,   
email: teresazygula@interia.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 244465,32 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów krokiem do międzynarodowej kariery” dotyczy odbycia 
praktyki zawodowej w rzeczywistych warunkach w zakładach przemysłowych przez uczniów w zawodach 
mechanicznych – technik mechanik i pojazdów samochodowych oraz elektronicznych - technik elektronik i 
teleinformatyk. Praktyka odbywać się będzie wiosną 2013 r. w angielskich zakładach mechanicznych, 
samochodowych, automatyki i elektroniki. Grupa docelowa to 20 uczniów klasy III Technikum Mechanicznego i 
Elektronicznego. Program kształcenia tej młodzieży przewiduję odbycie miesięcznej praktyki najlepiej w 
warunkach realnych w przemyśle. Praktyka uczniowska będzie realizowana w turach. Pierwsza 
dwutygodniowa tura za granicą i druga o takim samym czasie w Polsce. Projekt ma na celu wspieranie uczniów 
w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, 
nabyciu odpowiednich umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia ich osobistego rozwoju, zwiększenie ich 
szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Realizując projekt młodzież będzie lepiej przygotowana do 
istniejących zmian technologicznych na nowoczesnym rynku przemysłowym w zakresie produkcji mechaniki i 
elektroniki. Uczniowie nabędzie zdolności przystosowawcze i analityczne, niezbędne w ciągle ewoluującym 
środowisku zawodowym. Uczniowie wyjeżdżający na praktykę zawodową do Portsmouth w Anglii będą 
uczestniczyć w praktycznym szkoleniu w zakładach pracy. Technicy mechanicy i technicy pojazdów 
samochodowych będą odbywać praktykę w Byng's Auto's i Intelligent Engineering Solutions. Technicy 
elektronicy i teleinformatycy odbędą praktykę w Computer-Junction i Seek IT. Będą to również inne firmy.  
Uczniowie zapoznają się z zasadami pracy w Anglii, występującą rywalizacją na rynku pracy, systemem pracy. 
Porównają swoją już zdobytą wiedzę i umiejętności podczas pracy na stanowiskach u boku europejskiego 
fachowca. Nieodłącznym elementem praktyki zawodowej w Anglii będzie posługiwanie się technicznym 
językiem angielskim. Po powrocie do Polski wykorzystają zdobyte umiejętności w dalszym kształceniu 
zawodowym. Uczniowie posiadają wiedzę teoretyczną (są już po 2 latach nauki w technikum) ale niewielkie 
doświadczenie zawodowe. Będą mieli okazję do zdobycia umiejętności na stanowisku pracy w 
przedsiębiorstwie przemysłowym, na warsztacie, w realnych warunkach pracy. Udział uczniów w projekcie 
pozwoli im odbyć na wysokim poziomie jakościowym praktyki, w nowoczesnych zakładach pracy. Umożliwi to 
na wykształcenie aktywnego i mobilnego w przyszłości pracownika, który będzie kreatywny, zdolny do 
poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy na swoim 
stanowisku. Ponadto młodzież będzie miała okazję przetransferować swoją wiedzę do kraju. Poprzez udział 
naszych uczniów w praktyce zagranicznej nasza szkoła zwiększy swoją atrakcyjność w zakresie szkolenia 
zawodowego, a nasi absolwenci będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Projekt pozwoli skorzystać 
z uczestnictwa w rozwiniętym europejskim społeczeństwie, poznanie międzynarodowych kultur i zdobyczy 
cywilizacji, jak również podzielić się wiedzą zdobytą w kraju. Poprzez realizację projektu u młodzieży 
ukształtujemy określone postawy i zachowania związane z planowaniem w przyszłości kariery zawodowej. 
Uczniowie nabędą nowe kwalifikacje zawodowe, które później wykorzystają w swojej pracy. Zdobędą 
umiejętność innowacyjnego i kreatywnego radzenia sobie w nowych sytuacjach kulturowo-językowych, 
zwiększy się przez to aktywność zawodowa naszych absolwentów na europejskim rynku pracy. 
Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej będzie certyfikat dokumentujący kwalifikacje zawodowe ucznia 
Europass Mobility. Odbyta praktyka zawodowa pozwoli naszej młodzieży na lepsze postrzeganie swoich 
umiejętności zawodowych, komunikacyjnych i językowych, jak również nawiązać niezbędne w dzisiejszych 
czasach relacje z partnerami za granicą. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27859 

Tytuł projektu Hotel - łącznik kultur 

Beneficjent 

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera 
ul. Boryńska 2 
44-240 Żory 
email: anita.wala@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 177511,18 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Głównym celem projektu jest odbycie przez 20 uczniów Technikum hotelarskiego 4 tygodniowej praktyki 
zawodowej w hotelach w Czechach nad którymi opiekę sprawować będzie 2 nauczycieli organizacji 
wysyłającej. Uczestnicy projektu przejdą przygotowanie językowe i kulturowe do wykonywania praktyk. Przez 
komisję rekrutacyjną zostanie przeprowadzony w szkole wybór uczestników projektu. Zostaną 
przeprowadzone kursy języka angielskiego zawodowego i języka czeskiego na poziomie podstawowym. 
Uczestnicy będą również brali udział w warsztatach z psychologiem i w zajęciach kulturowych o kraju sąsiada. 
Partnerem w projekcie jest instytucja pośrednicząca ALVIT - innovation and edukation Ltd, która dokona 
wyboru odpowiednich obiektów hotelowych, docelowych miejsc wykonywania praktyki, zapewni uczestnikom 
zakwaterowanie, wyżywienie, udział w imprezach kulturalnych w czasie wolnym oraz transport na terenie 
Czech i będzie również monitorowała przebieg praktyk. Na bieżąco przebieg praktyk będą również 
monitorowali opiekunowie oraz odbędzie się wizyta kontrolna Dyrektora szkoły do miejsc praktyki.  
Zaangażowani w projekt nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 zajmą się planowaniem i organizacją podróży, 
ubezpieczeniem, zaopatrzeniem uczestników w pomoce naukowe i niezbędne materiały informacyjne. 
Uczestnicy podczas praktyki za granicą będą doskonalili umiejętności językowe: języka angielskiego i czeskiego. 
Będą uczyli się pracy w recepcji przy obsłudze gościa hotelowego, pracy porządkowych w pomieszczeniach 
mieszkalnych i ogólnodostępnych, poznawali organizację i specyfikę pracy w hotelu. Szkoła jako partnera 
wybrała instytucję pośredniczącą w projekcie ze względu na jej długoletnie doświadczenie w dziedzinie 
realizowania projektów europejskich. Dla uczestników wspólnie z instytucją pośredniczącą zostaną 
przygotowane dokumenty Europass Mibilność. Uczestnicy otrzymają również certyfikaty udziału w praktyce 
wystawione przez instytucję pośredniczącą i rekomendacje od praktykodawców. Po zakończeniu praktyki 
odbędzie się szereg spotkań podsumowujących i uroczysta akademia, na której zostaną wręczone dokumenty 
uczestnikom. W czasie praktyk i po ich zakończeniu przeprowadzona zostanie ewaluacja.     W celu 
upowszechniania wyników projektu bieżące informacje będą ukazywały się na utworzonej stronie 
internetowej. Informacje o projekcie będą znajdowały się również na stronie internetowej szkoły, portalu 
internetowym zory24.pl oraz lokalnej prasie. Treści wniosku projektu oraz harmonogram praktyki został 
konsultowany z przedsiębiorcami w regionie - hotelami. W regionie ze względu na rozwijającą się sieć 
obiektów hotelowych rośnie zapotrzebowanie na doświadczonych nowych pracowników. Uczniowie na 
praktykach zawodowych zdobędą międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich kompetencje zawodowe co 
będzie miało pozytywny wpływ na zdobycie atrakcyjnej pracy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27862 

Tytuł projektu 
Dobry zawód - pewna przyszłość! -podniesienie kompetencji zawodowych 
poprzez praktyki zagraniczne 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych 
ul. Kilińskiego 31 
41-200 Sosnowiec 
tel. 32 266 07 34,   
email: e.bartosinska@wp.pl, gorski.jacek@interia.pl 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 243148,40 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Dobry zawód-pewna przyszłość!" jest kierowany do młodzieży klas 3 Technikum kształcącego w 
zawodzie technik spedytor w systemie dziennym. W projekcie będzie uczestniczyć 18 uczniów (I gr.-6, II gr-12), 
którym podczas praktyki będą towarzyszyć opiekunowie.  
Celem nadrzędnym projektu jest: 

 wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji 

 Zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego 
Celowi temu przypisane są cele operacyjne,którymi są: 

 zdobycie konkurencyjnej pozycji na Europejskim Rynku Pracy  

 rozwój osobisty 

 zdobycie nowych umiejętności zawodowych 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną i programami komputerowymi  

 poznanie nowych metod pracy,systemów komunikacji i transportu oraz spedycji 

 poznanie komunikacji zbiorowej pod kątem taboru, zaplecza technicznego i obsługi, 

 poznanie przepisów bhp i innych 

 poznanie kultury innego kraju 

 podniesienie świadomości konieczności dalszego kształcenia 
W perspektywie najbliższych lat zgodnie z wymogami UE, zaplecze logistyczne staje się sprawą priorytetową. 
Tym samym na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na średnią kadrę techniczną przedsiębiorstw drogowo-
mostowych,transportowych,spedycyjnych. Projekt wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom lokalnego rynku 
pracy . 
Uzupełnieniem treści nauczania jest szkolenie praktyczne,pozwalające na skonfrontowanie teorii z praktyką. 
Przed absolwentami otwierają się również możliwości podjęcia pracy na rynkach europejskich. Niezwykle 
poszukiwanymi umiejętnościami są obok kompetencji zawodowych,znajomość języka obcego z 
uwzględnieniem terminologii właściwej dla zawodu stosowanej w wykonawstwie,projektowaniu,dokumentacji 
technicznej oraz umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej.Stosowanie języka obcego w 
sytuacjach pracy oraz życia codziennego pozwoli na przełamanie bariery mówienia w obcym języku.Dzięki 
zdobytym doświadczeniom podczas praktyki zagranicznej uczniowie uzyskają lepszą pozycję wyjściową na 
wymagającym rynku pracy.Partnerem jest brytyjska firma "Training Vision Ltd. "działająca od 2008r,posiada 
duże doświadczenie w realizacji projektów programu LdV.Firma zapewni organizację praktyk,zakwaterowanie 
przygotowanie kulturowe,językowe.Projekt będzie realizowany w latach 2012-14 w formie 4-ro tygodniowych 
praktyk zawodowych, które odbędą się w maju 2013 i maju 2014 r. Uczniowie będą odbywać praktykę w 
państwowych i prywatnych firmach zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii realizując opracowany i 
zatwierdzony program praktyk zgodny z programem nauczania właściwym dla zawodu.Uzupełnieniem treści 
ściśle zawodowych projektu,będzie program kulturalny przybliżający dorobek kulturowy Wielkiej Brytanii 
poprzez zapewnienie możliwości zwiedzania i uczestnictwa w imprezach kulturalnych podczas pobytu na 
praktykach zagranicznych.Przebywanie w środowisku wielokulturowym,kontakt z zagranicznymi rówieśnikami 
spowoduje wzrost motywacji do nauki języków obcych oraz do dalszego kształcenia. Technikum wchodzące w 
skład ZSTiL,ze względu na specyfikę kierunków kształcenia jest zdominowana przez chłopców.Zaledwie 10% 
ogółu uczniów stanowią dziewczyny.Dlatego przy rekrutacji i realizacji projektu szczególna uwaga będzie 



 
kładziona na równość szans kobiet i mężczyzn,tak aby nie powodować dyskryminacji ze względu na płeć wśród 
uczestników projektu 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27863 

Tytuł projektu Staże w Unii Europejskiej szansą na sukces młodych techników 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku  
ul. Pułaskiego 10 
46-100 Namysłów 
tel. 77 410 16 27,   
email: rkoziarska@o2.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 286333,74 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Szybki rozwój nowoczesnych technologii i zmiany na rynku pracy nakładają na szkołę obowiązek stosowania 
nowych metod nauczania i zdobywania informacji. To wszystko motywuje nas do podjęcia działań 
zmierzających do wyposażenia ucznia w umiejętności zawodowe, interpersonalne i językowe, które pomogą w 
przezwyciężeniu barier w drodze do kariery zawodowej i osobistej. Projekt umożliwi doskonalenie 
umiejętności zawodowych i komunikacyjnych w kontaktach z klientami i pracodawcami. W  ramach projektu 
zorganizowany zostanie czterotygodniowy staż zawodowy dla 10 uczniów technikum organizacji usług 
gastronomicznych i 10 technikum ekonomicznego. Partnerem będzie Tellus Group Ltd, która od 27 maja do 21 
czerwca 2013 roku zorganizuje staż dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych i technikum 
ekonomicznego w firmach miejscowości Plymouth na terenie Wielkiej Brytanii. Celem stażu będzie 
podniesienie kompetencji zawodowych, zapoznanie z europejskim rynkiem pracy oraz doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym. Uczniowie w miejscach pracy poznają organizację 
usług gastronomicznych ze szczególnym uwzglednieniem pracy w kuchni, serwisu i restauracji oraz układanie 
menu adekwatnego do rodzaju gosci. Stażyści zostaną zapoznani ze strukturą i organizacją pracy restauracji 
czy hotelu, poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz układu funkcjnalno-komunikacyjnego zakładów 
gastronomicznych w Plymouth. Celem stażu w technikum ekonomicznym jest obserwacja i poznanie 
prowadzenia rozliczeń finansowych firmy z różnymi klientami. Uczniowie technikum ekonomicznego mają 
zdobyć przygotowanie do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań w zakresie gospodarki rynkowej. 
Uczestnicy będą odbywać staż w przedsiębiorstwach brytyjskich, gdzie poznają obsługę klienta i zarządzanie 
oraz jednostkach samorządu terytorialnego czy bankach. Praktyki odbędą się zgodnie ze standardami 
europejskimi i pozwolą na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności zawodowych przy użyciu 
najnowszych technologii. Realizacja projektu doprowadzi do wykształcenia grupy specjalistów o cennych 
umiejetnościach a wiedza nabyta podczas stażu ułatwi im w przyszłości spełnienie zawodowe i wzmocni 
pozycje na rynku pracy. Zagraniczny staż dostarczy przyszłym specjalistom nowych inspiracji zawodowych, 
poprawi ich kreatywność, umożliwi lepszy start w życie zawodowe oraz przyczyni się do właściwego 
przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dużym plusem będzie możliwość 
nauki języka angielskiego w naturalnym środowisku z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 
związanego z obsługą klienta i organizacją procesów ekonomicznych. Ważne też będzie poszerzenie wiedzy na 
temat Wielkiej Brytanii i nawiązanie międzynarodowych kontaktów, pokonanie swoich słabości i stereotypów. 
Uczestnicy po powrocie podzielą się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczniami,  nauczycielami i 
środowiskiem lokalnym. Raporty końcowe udokumentują przebieg stażu i umożliwią ocenę praktyk. Każdy z 
uczestników otrzyma dokument Europass Mobilność oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie 
językowym i odbycie praktyk zawodowych, co ułatwi poszukiwanie pracy w kraju i za granicą. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27865 

Tytuł projektu 
Bez bariery do kariery.Dbamy o potencjał intelektualny i doświadczenie 
zawodowe naszych uczniów 

Beneficjent 

Zespół Szkół im.Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie 
ul. Grota Roweckiego 5 
98-355 Działoszyn 
email: gpuch@wp.pl 

Liczba uczestników 34 

Dofinansowanie 395240,61 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji (wiedzy i umiejętności zawodowych/ technicznych) naszych 
uczniów poprzez przeprowadzenie praktyk zawodowych w firmach zagranicznych  wykorzystujących 
najnowsze techniki ICT,  specjalizujących się w produkcji,handlu,utrzymaniu i obsłudze sprzętu 
komputerowego,projektowaniu stron internetowych ,grafice komputerowej, administrowaniu bazami danych 
.Ze względu na pojedyncze oddziały w szkole uczestnikami projektu  w dwóch stażach będą uczniowie klas 
trzecich, a w jednym (2014 r.) klasy drugiej technikum.Program nauczania kl.II ulegnie modyfikacji by byli 
przygotowani do stażu.W ciągu dwóch lat odbędą się trzy czterotygodniowe staże,w których ogółem weźmie 
udział grupa 34 uczniów i 1 opiekun na grupę. Firmy pośredniczące zadbają o poprawny przebieg praktyk , 
przydział firm oraz zadań zgodnych z poziomem, umiejętnościami i potrzebami każdego z uczniów.Naszymi 
zagranicznymi partnerami są: Euromind Projects S.L.,Hiszpania,gdzie odbędą się dwa staże:a)05/11-
01/12/2012 i c)24/02/-22/03/2014 oraz ADC College (Anglia),gdzie będzie staż b) w terminie XI-XII 2013r. 
Potrzeby:Działania projektowe przyczynią się wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły i uatrakcyjnienia 
szkolenia zawodowego uczniów.Niniejszy projekt jest wielką szansą dla naszych nauczycieli i uczniów na 
zapoznanie się z pracą zagranicznych firm i poznanie nowych umiejętności zawodowych w krajach stosujących 
nowoczesne technologie.Oczekujemy,że wzrośnie zainteresowanie firm zatrudniających naszych absolwentów 
legitymujących się stażem za granicą,stąd potrzeba tego projektu, Stwarza on szansę rozwoju dla naszych 
uczniów pochodzących z nieuprzywilejowanego środowiska wiejskiego i  przyczyni się do poprawy 
umiejętności zawodowych i rozwoju osobowego naszych uczniów i powyższe spowoduje,że uczniowie ci lepiej 
zdadzą egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe.Lepszy wynik egzaminów zewnętrznych to 
większe szanse na podjęcie studiów przez absolwentów,przerwania pokoleniowego wzorca braku potrzeby 
wykształcenia ,większe możliwości uczniów na rynku pracy.Projekt przyczyni się do udoskonalenia znajomości 
języka obcego,w tym zawodowego,która potrzebna jest w ich przyszłym rzemiośle.                               
Cele:Najważniejszym celem projektu jest:- poprawa i rozwój jakości szkolenia zawodowego i praktycznego w 
naszej szkole,-zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów pod kątem lepszego przygotowania do 
egzaminów zewnętrznych na koniec nauki szkolnej,-zwiększanie atrakcyjności naszej szkoły,wzbogacanie 
potencjału intelektualnego mieszkańców naszej gminy,-zwiększenie mobilności uczniów,-podnoszenie 
umiejętności językowych,-rozwój osobowości uczniów i takich cech jak przedsiębiorczość,umiejętność 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach,dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,wytrwałość i upór w dążeniu do 
celu,-poznawanie nowych środowisk kulturowych i dostosowanie się do nowych warunków,  
Rezultaty trwałe:-34 dokumenty Europass Mobility Passport,-34 suplementy do Dyplomu Potwierdzającego 
Kwalifikacje Zawodowe ,-34 zaświadczenia o ukończeniu praktyki zawodowej,-11 certyfikatów ADC College'-18 
pomocy dydaktycznych do pracowni języka ang.,-strona internetowa projektu,-3 prezentacje multimedialne z 
przygotowań do wyjazdu,-3 prezentacje multimedialne z przebiegu praktyk zawodowych,-konferencja dla 
nauczycieli naszej szkoły :"Praktyki zawodowe",link na stronie internetowej naszej szkoły oraz artykuł do 
biuletynu Kuratorium Oświaty i Wychowania,-Szkolny Program Nauczania ulegnie modyfikacji i usprawnieniu - 
Nauczyciele podniosą kwalifikacje i zdobędą nowe doświadczenie zawodowe. 
Rezultaty "miękkie":-osiągnięcie wyższego poziomu znajomości języka angielskiego;przejście z  elementary do 
pre-intermediate lub u większości z poziomu pre-intermediate do poziomu intermediate ;-wysoka zdawalność 
języka angielskiego na maturze,-zwiększenie naboru gimnazjalistów do naszej szkoły w przyszłym roku i latach 
kolejnych, 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27874 

Tytuł projektu 
Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w 
Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-
Kamiennej 
ul. Powstańców Warszawy 11 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel. 41 253 86 72,   
email: betro@poczta.onet.pl, jolanta.nowicka@gmail.com 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 150361,75 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt realizuje cel programu LdV czyli promuje mobilność osób biorących udział we wstępnym etapie 
szkolenia i kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia atrakcyjności kształcenia 
zawodowego oraz promuje wzmocnienie wkładu edukacji  w tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na 
wiedzy, tworzącej coraz większą liczbę coraz lepszych miejsc pracy. Zgodnie z celami LdV  chcemy kształtować 
otwartość i wrażliwość międzykulturową uczestników, uczyć j. obcych oraz uczyć umiejętności adaptowania się 
do warunków życia i pracy w obcym kraju. Będziemy zwracać szczególną uwagę na połączenie wiedzy, 
umiejętności aby przyczynić się do samorealizacji i rozwoju osobistego naszych uczniów. Innowacyjność, 
kreatywność i przedsiębiorczość to cechy, które powinny charakteryzować naszych uczniów, a w przyszłości 
absolwentów poszukujących zatrudnienia i tworzących własne firmy. Realizacja projektu przyczyni się do 
poprawy pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w 
początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego. Uczestnikiem projektu będzie młodzież z kl. II i III 
(obecna kl. II b-15 osób i kl. Ic-15 osób) kształcąca się w zawodzie technik org. reklamy. Na wyjazd zostanie 
wybrana grupa 16 uczniów. Chcemy umożliwić odbycie praktyk zagranicznych dla każdego zawodu, który 
kształcimy w szkole.  Dla tej grupy młodzieży udział w projekcie to jedyna możliwość zdobycia ciekawego 
doświadczenia zawodowego za granicą. Większość uczestników pochodzi ze środowisk wiejskich, z rodzin 
dotkniętych bezrobociem, utrzymujących się z zasiłków z pomocy społecznej. Stopa bezrobocia w powiecie 
skarżyskim obecnie przekracza 25 %. Na Partnera projektu wybraliśmy niemiecką firmę WBS TRAINING AG, z 
którą współpracujemy od 2006 r., posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą poprzez liczne udziały w 
projektach LdV, Sokrates i innych. Podejmując współpracę z Niemcami braliśmy pod uwagę również to, że 
Niemcy to nasz sąsiad, to wysoko rozwinięty kraj UE. Niemieckie firmy zatrudniają wielu polskich specjalistów. 
Zgodnie z celem programu LdV pragniemy przyczynić się do poprawy stopnia przejrzystości i uznawania 
kwalifikacji oraz kompetencji przyszłych absolwentów szkoły, w tym nabytych w drodze kształcenia 
zawodowego.  Potwierdzeniem odbytego w Niemczech stażu będzie otrzymanie przez uczestników 
dokumentu Europass Mobilność. Pobyt za granicą, a co za tym idzie, konieczność porozumiewania się z 
pracownikami firmy niemieckiej podczas odbywania zajęć, z rówieśnikami i innymi ludźmi w sytuacjach życia 
codziennego zachęci młodzież do nauki j. obcych. 
Uczniowie  kształcący się w zawodzie technik org. reklamy odbędą staż w Dreźnie w dniach 06-19.04.2013 r. 
Pobyt w nowym środowisku pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętności zawodowe, interpersonalne, językowe 
i adaptacyjne, zwiększy poczucie własnej wartości z powodu uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Projekt 
spowoduje zwiększenie szans na zatrudnienie w branży reklamy, ponieważ podniesie atrakcyjność zawodową 
uczestników stażu dla przyszłych pracodawców. Zachęci również do podejmowania samodzielnych działań w 
kierunku zakładania własnych firm. Szkoła rozumiejąc potrzeby uczniów i ich trudną sytuacją materialną, stara 
się umożliwić im odbycie stażu w ramach grantu pokrywającego wszystkie koszty uczestnictwa. Dla młodzieży 
jest to jedyny sposób zdobycia doświadczeń zawodowych za granicą. Dzięki kontaktom partnerskim zostanie 
nawiązana współpraca, która stanowić będzie podłoże do pielęgnowania stosunków międzyludzkich oraz 
kulturalnych. Jest to również wspaniała okazja do wykreowania pozytywnego wizerunku Polski i regionu 
świętokrzyskiego w UE. Korzyści, jakie odniosą uczniowie z odbytego stażu to również zdobycie nowych 
umiejętności, referencji i doświadczenia zawodowego popartego certyfikatem i europassem. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27876 

Tytuł projektu Attractive Work Abroad - New Skills For Our Students 

Beneficjent 

Prywatne Technikum AWANS 
ul. Helenówek 4 
25-661 Kielce 
email: efs@awans-szkoly.pl, sekretariat@awans-szkoly.pl 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 556318,40  PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt pn. 'Attractive Work Abroad - New Skills for our Students' jest skierowany do uczniów klas II i III 
technikum hotelarstwa. Partnerem pośredniczącym jest irlandzka firma Language Xchange Ireland 
specjalizująca się w pośredniczeniu w realizacji projektów stażowych w ramach LdV. Zadaniem partnera 
pośredniczącego będzie zorganizowanie miejsca staży dla uczniów, zakwaterowanie, obsługa stażystów na 
miejscu przeznaczenia. Projekt ma umożliwić odbycie szkolenia zawodowego uczniów w zakresie poznawania 
hoteli oraz gastronomii hotelowej w Irlandii. Uzyskane umiejętności wzmocnią pozycję uczniów na rynku pracy 
oraz posłużą do realizacji szerszego celu - jakim jest rozwój turystyczny i zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
województwa świętokrzyskiego. Dzięki realizacji projektu Szkoła podniesie jakość kształcenia zawodowego 
młodzieży oraz umożliwi uczniom (w tym uczniom pochodzącym ze środowisk o niższym statucie 
ekonomicznym) kontakt ze standardami pracy w innych krajach UE. Przyczyni się to również do wzmocnienia 
szans uczniów na międzynarodowym rynku pracy, dzięki znacznemu wzmocnieniu umiejętności językowych. 
Uczniowie realizować będą praktykę zawodową przewidzianą programem nauczania - w miesiącach listopad i 
marzec w roku szkolnym 2012/2013 oraz  2013/2014. W projekcie każdorazowo uczestniczyć będzie grupa 15 
osób (łącznie 60 osób).  
Projekt jest szczególnie ważny z punktu widzenia odbiorców - uczniów naszej szkoły. Szkoły stworzone przez 
CK AWANS to tzw. szkoły drugiej szansy. Trafiają tu uczniowie ze środowisk defaworyzowanych (ok. 70% 
pochodzi z obszarów wiejskich), dla których szkoła jest jedyną szansą na zdobycie zawodu i przygotowanie do 
wejścia na rynek pracy. Uczniowie pochodzą z rodzin biednych, często nie mają poparcia rodzin w dążeniu do 
osiągania założonych celów z uwagi na niski status intelektualny rodziców (brak wykształcenia). Stąd szkoła 
kładzie szczególny nacisk na zorganizowanie uczniom dodatkowej, bezpłatnej oferty jak np. dodatkowe kursy 
zawodowe, prawo jazdy, ciekawe staże itp. i wspieranie ich w edukacji oraz rozwoju osobistym. Szkoła 
realizowała już mały projekt w ramach mobilności programu LdV (6 osób wyjechało na staż na Słowację). 
Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Stąd obecnie chcielibyśmy zapewnić uczniom więcej miejsc 
na praktykach zagranicznych i w dłuższym okresie czasu. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27877 

Tytuł projektu 
Wspieramy zdolnych uczniów w poznawaniu gastronomii  
na międzynarodowym poziomie 

Beneficjent 

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych 
ul. Komorska 17/23 
04-161 Warszawa 
tel. 22 610 35 88,   
email: binkowski.lukasz@gmail.com 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 376590,94 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W listopadzie 2012 roku i w maju 2013 roku dwudziestoosobowe grupy uczniów technikum odbędą 4-
tygodniowe staże w niemieckich restauracjach i hotelach, realizując równocześnie praktyki zawodowe, 
wynikające z programu nauczania. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, pragnących rozwijać swoje 
umiejętności zawodowe w międzynarodowym środowisku, a także pracodawców szukających młodych ludzi z 
doświadczaniem zawodowym. Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb uczniów poprzez nabycie 
praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu: 

 technologii produkcji nowych potraw 

 komponowania zestawów potraw 

 organizacji pracy restauracji i hoteli działających na rynku niemieckim 

 nowych technik obsługi konsumenta wynikających z innego stylu życia i uwarunkowań klimatycznych 

 kuchni regionalnych oraz sezonowych zwyczajów kulinarnych 

 struktury sektora gastronomicznego w Niemczech i specyfiki rynku zachodnio-europejskiego 
Uczniowie będą mieli szansę poznać od strony praktycznej działalność niemieckich hoteli i restauracji. 
Staż zagraniczny, praca w międzynarodowym zespole i kontakt z młodzieżą z innych krajów znacznie wpłynie 
także na rozwój indywidualny młodych ludzi. Staż umożliwi poznanie niemieckiej kultury i języka innego kraju 
europejskiego, co jest szczególnie istotne w pracy gastronoma. Zdobyte kwalifikacje będą potwierdzone 
certyfikatem Europass Mobility. 
Wspólnie z partnerem opracowaliśmy plan praktyk uwzględniający potrzeby zgłaszane nam przez 
przedsiębiorców branży gastronomicznej oraz program praktyk zawodowych obowiązujący w technikach 
gastronomicznych (bazę opracowanego planu stanowią ankiety przeprowadzone wśród przedsiębiorców i 
podstawa programowa dla zawodu kucharz, kelner i technik organizacji usług gastonomicznych). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27880 

Tytuł projektu 
Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku 
niemieckim 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy 
pl. Słowiański 5 
59-220 Legnica 
tel. 76 723 34 00,   
email: ekonom@zse-legnica.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 340989,94 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Założeniem  programu jest odbycie 4 tygodniowego stażu przez 40-tu uczniów Technikum Hotelarskiego przy 
Zespole  Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w  Legnicy  w  zakresie  organizacji usług  hotelarskich 
w grupie piętnastu hoteli kategorii od dwu do pięciogwiazdkowych w obrębie miasta Lipska.   
Uczestnicy stażu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: obsługi klienta przyjeżdżającego  na imprezy 
sportowe, na kongresy i szkolenia,  handlowców do Lipskiego Centrum Targowego, turysty indywidualnego i 
grupowego. 
Uczestnicy programu zapoznają się z działalnością firm hotelarskich prowadzacych usługi w  Lipsku, który jest 
obecnie krajowym centrum sportowym i światowym centrum handlowym/Targi Lipskie/.  
Młodzież nabędzie rozeznanie w logistyce obsługi hotelowej dużych imprez sportowych, które cyklicznie 
odbywają się w Lipsku. Równocześnie zapoznają się z obsługą konsumenta hotelowego różnymi systemami z 
uwzględnieniem kuchni niemieckiej oraz tureckiej, włoskiej i greckiej. Poznają logistykę zarządzania firmą 
hotelową, marketingu, reklamy świadczonych usług około hotelowych.  
Zapoznają się z obsługą gastronomiczną, technikami i technologiami przygotowania zestawów dań, kontrolą 
ich jakości, systemem podawania. Poznają specyfikę  gastronomii hotelowej. Nabędą  rozeznanie w 
działaniach marketingowych stymulujących sprzedaż usług i przynoszących wymierne rezultaty ekonomiczne w 
postaci większej liczby gości i znacznych oszczędności finansowych.  
Jednocześnie młodzież udoskonali umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w  
trudnych sytuacjach, organizacji pracy  pod kierownictwem niemieckim. 
Podniesie poziom znajomości  języka branżowego oraz uzyska certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. 
Wnioskodawca projektu wspólnie z partnerem przyjmujacym Stowarzyszeniem Europa Haus nabędą  
doświadczenie, które zostanie przeniesione do kraju i wykorzystane w szkolnym programie doradztwa 
zawodowego oraz promowania różnych form zatrudniania w tej branży.  
Ewaluację i monitorowanie  realizacji zadań stażowych przeprowadzą Dyrektor Szkoły Małgorzata Boczoń,  
opiekunowie grup, kierownicy hoteli niemieckich szkolących młodzież oraz przedstawiciele koordynatora.  
Rezultaty zrealizowanego stażu zostaną upowszechnione w prasie, biuletynie szkolnym oraz na spotkaniach 
międzyszkolnych zorganizowanych w regionie Dolnego Śląska.    Wnioskodawca projektu wystąpi do NAP 
Warszawa o wydanie uczestnikom dokumentu „Europass  Mobility " zgodnie z obowiązującymi procedurami. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27882 

Tytuł projektu Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS3 - 2012 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Sandomierska 2 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 41 265 45 81,   
email: mariolales@interia.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 401218,95 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt polega na zorganizowaniu czterotygodniowej praktyki w Hiszpanii i w Niemczech dla 40 uczniów klas 
trzecich, kształcących się w zawodach technik: elektronik, informatyk, mechatronik i logistyk. 
Głównym celem projektu jest zaliczenie miesięcznej praktyki zawodowej, określonej w programie nauczania 
technikum oraz  nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez uczniów. Realizacja projektu 
będzie ważnym elementem uzupełniającym proces edukacji oraz przyczyni się do doskonalenia systemu 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Staż zagraniczny będzie miał większą wartość niż podobne szkolenie w 
kraju, pozwoli bowiem uczniom na poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym 
kraju, czego efektem będzie lepsze przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy i świadome 
kierowanie swoją karierą zawodową. Podczas stażu zagranicznego uczniowie poszerzą wiedzę merytoryczną w 
swoim zawodzie, zdobędą umiejętności z dziedziny organizacji i techniki pracy. Wzbogacą się o nowe 
doświadczenia zawodowe oraz zapoznają się z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach 
UE. Praktyka umożliwi uczestnikom porównanie swoich umiejętności z wymaganiami hiszpańskich i 
niemieckich pracodawców. Zadania i działania realizowane przez uczniów podczas stażu będą kształtować ich 
osobowość, kompetencje, przedsiębiorczość, tolerancję wobec innych kultur poprzez pracę w zespole 
międzynarodowym. Praktyka wpłynie również na osobisty rozwój uczniów poprzez podniesienie poczucia 
własnej wartości oraz zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy. Staż 
zagraniczny umożliwi uczniom doskonalenie języka angielskiego i niemieckiego oraz pozwoli na poznanie 
kultury i zwyczajów krajów goszczących. Celem projektu jest konieczność kształtowania umiejętności 
praktycznych w zakresie elektroniki, informatyki, mechatroniki i logistyki w oparciu o najnowsze technologie 
oraz kreowanie "aktywnego obywatelstwa" uczestników. 
Praktyka obejmuje dwa staże - jeden w Niemczech i drugi w Hiszpanii. Oba staże, w których będzie 
uczestniczyć po 20 uczniów i 2 opiekunów odbędą się w terminie od 13.05.2013 r. do 07.06.2013 r.  Czas 
realizacji projektu: 1.02.2013 r. do 30.09.2013 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27883 

Tytuł projektu 
Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla 
ekonomistów i logistyków 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 1 w Sanoku im. Karola Adamieckiego 
ul. Sobieskiego 23 
38-500 Sanok 
tel. 13 463 80 10,   
email: gromki@wp.pl, zsesanok@post.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 317056,52 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt ma na celu podniesienie umiejętności praktycznych w oparciu o nowoczesną bazę technologiczną w 
zawodach technik logistyk oraz technik ekonomista. Młodzież odbędzie praktykę zawodową w Plymouth w 
Wielkiej Brytanii. Będzie realizowała innowacyjny program praktyk ułożony w oparciu o uwagi i oczekiwania 
pracodawców. Innowacyjność praktyk dotyczyć będzie sfery merytorycznej – dodatkowe treści i umiejętności 
wykraczające poza obowiązujący program praktyki, organizacyjnej – dodatkowy tydzień praktyk dla młodzieży 
z technikum ekonomicznego. Młodzież z technikum logistycznego odbędzie praktykę w centrach oraz działach 
logistycznych różnych firm. Doświadczenia w organizacji praktyk dla tego zawodu pokazują, że w naszym 
regionie brak jest rozwiniętej sieci logistycznej, a firmy miejscowe nie mają dostatecznie rozbudowanych usług 
logistycznych. W niewielkim stopniu stosuje się rozwiązania informatyczne oparte o nowoczesne technologie i 
techniki, takie jak system EDI, system RFID, system VMI. Firmy nie dysponują nowoczesnymi środkami 
transportu zewnętrznego i wewnętrznego. Absolwenci tego kierunku poszukują pracy w nowoczesnych 
firmach poza naszym regionem i umiejętności nabyte w czasie praktyk zwiększą ich szanse na rynku pracy. 
Młodzież z technikum ekonomicznego odbędzie praktykę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach 
finansowych. Szczególny nacisk chcemy położyć na zdobywanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 
programami informatycznymi z zakresu obsługi księgowej, kadr i płac, gospodarki magazynowej oraz różnego 
rodzaju programami symulacyjnymi. Ważne też może okazać się poznanie innowacyjnych metod zaopatrzenia, 
produkcji i zbytu. Jak ustalono podczas wizyty przygotowawczej w pierwszym tygodniu stażyści odbędą kurs 
języka angielskiego biznesowego oraz będą obserwowali funkcjonowanie firmy przez 3-4 godziny dziennie. W 
ostatnim tygodniu przeprowadzone będą warsztaty dot. sporządzania biznesplanu.  Zarówno w jednym, jak i w 
drugim zawodzie stażyści poznają europejskie standardy obsługi klienta, nową kulturę i technikę sprzedaży.  
W naszym regionie występuje ograniczona liczba firm przyjmująca młodzież naszej szkoły na praktyki 
zawodowe. Od lat są to te same firmy i instytucje. Współpraca szkoły z pracodawcami polega na organizacji 
praktyk zawodowych, wycieczek przedmiotowych i prowadzeniu lekcji przez przedstawicieli firm i układa się 
dobrze, co pokazują dołączone do wniosku potwierdzenia. Pracodawcy oczekują na nowoczesne umiejętności, 
które pozwolą wykonywać stażystom bardziej samodzielne i odpowiedzialne prace. Umiejętności i dodatkową 
wiedzę młodzież zdobędzie na praktyce w Anglii. 
Uczniowie chcieliby odbywać praktyki na najwyższym poziomie, gdyż upatrują w tym swoją szansę na zdobycie 
szerszych umiejętności, co wzmocni ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy.  
Rezultatem projektu będzie: 

 nabycie umiejętności praktycznych wymaganych przez pracodawców, 

 wykształcenie operatywnego i elastycznego absolwenta, 

 zwiększenie mobilności i aktywizacja absolwenta na rynku pracy, 

 wyposażenie absolwenta w umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w tym zawodowym, na 
wyższym poziomie, 

 nabycie umiejętności sporządzania biznesplanu według standardów europejskich, 

 lepsze dostosowanie wiedzy i umiejętności absolwentów naszej szkoły do potrzeb zmieniającego się 
krajowego i europejskiego rynku pracy, 

 większa możliwość znalezienia pracy na rynku polskim i zagranicznym, 

 poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. 
Staż trwać będzie cztery tygodnie w dwóch turach: w lutym/marcu i październiku 2013 r. Praktyka zawodowa 



 
będzie realizowana w nowoczesnych firmach i instytucjach w Plymouth. Projekt ma również rozbudzić w 
uczniach ciekawość świata, otwartość na innych ludzi i kultury, zwiększyć pewność siebie w kontaktach z 
przyszłym pracodawcą i klientem. Uczniowie po odbyciu praktyki staną się bardziej otwarci i przygotowani na 
nowe wyzwania. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27889 

Tytuł projektu Kulinarne smaki Internetu 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 
Kielcach 
ul. Saska 4/6 
26-600 Radom 
tel. 48 331 05 23,   
email: radom-szkola@zdz.kielce.pl, bkarolak@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 214168,13 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt jest skierowany do uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa 
domowego oraz technik informatyk. Partnerem w realizacji Projektu jest włoska firma Sistema Turismo s.r.l. 
wchodząca w skład ETN Group, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu 
przedsięwzięć.Zasadniczym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników stażu, 
poszerzanie ich kompetencji i wiedzy w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży 
gastronomicznej i informatycznej. Ponadto udział w stażu zagranicznym pozwala  zapoznać uczniów z nowymi 
technologiami, technikami i metodami pracy, które następnie mogą wdrożyć  i stosować  w praktyce.  Istotne 
jest również, aby uczniowie zrozumieli, że nabywanie nowych, "ponadstandardowych" umiejętności i 
kompetencji, pozwoli im na pełniejsze wykorzystanie posiadanej wiedzy i rozwijanie własnych umiejętności. 
Dokonujące się zmiany społeczno – gospodarcze w całej Unii Europejskiej wymuszają na młodzieży jako 
przyszłych pracownikach i pracodawcach planowanie własnej ścieżki kariery i ciągłe uzupełnianie kwalifikacji. 
Porównanie zasad i metod pracy we włoskim sektorze usług pozwoli uczestnikom na przygotowanie się do 
profesjonalnego wykonywania zawodu dostosowanego do wymogów UE. Ważnym aspektem stażu jest 
również poznawanie kultury i historii kraju goszczącego przez stażystów. Dzięki uniwersalności języka 
angielskiego uczniowie mają możliwość doskonalenia słownictwa branżowego, a staż we Włoszech pozwoli im 
poznać nowy język, nauczyć się zwrotów koniecznych w codziennym i zawodowym życiu, a także zmotywować 
do kontynuacji nauki języków obcych po powrocie do kraju. Ponadto propagowanie współpracy na poziomie 
europejskim w zakresie "Uczenia się przez całe życie", zwiększanie atrakcyjności nauki oraz promowanie 
rozwoju mobilności edukacyjnej i zawodowej stwarza młodzieży nowe możliwości rozwoju i  jest początkiem 
wykorzystania szans jakie daje Unia Europejska młodemu człowiekowi. Dzięki integracji zawodowej powstałej 
w wyniku połączenia uczestników kształcących się w tak odmiennych  zawodach uczniowie nabędą 
umiejętność współpracy nie tylko we własnej grupie zawodowej. Stworzenie poprawnych relacji 
interpersonalnych wzmocni w uczestnikach poszanowanie dla ludzi pracujących w  innych zawodach, a także 
pozwoli na otwarcie na wielokulturowe i wielozawodowe środowisko. Jednym z celów projektu jest 
zachęcenie młodzieży do wykorzystywania TIK, które umożliwiają dostęp do najnowszych informacji z danej 
branży, a korzystając z nich uczniowie mogą wykazać się kreatywnością i czerpać inspirację do dalszej pracy. 
Nabycie nowych, kompatybilnych doświadczeń, a przez to wzbogacenie kompetencji odpowiadających 
standardom unijnym, zwiększy konkurencyjność uczestników projektu na regionalnym rynku pracy oraz 
zmotywuje do samokształcenia. Wymiernym efektem podejmowanych działań będzie podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego we wstępnym jego etapie. Staż zawodowy zrealizowany w tej formie  będzie 
stanowić wartość dodaną w cyklu kształcenia w szkole. Dzięki realizacji poprzednich projektów i 
doświadczeniach zdobytych w trakcie pracy nad nimi możemy stwierdzić, że młodzież korzystająca z tej formy 
doskonalenia zawodowego wraca do kraju bardziej dojrzała i samodzielna. Duże zainteresowanie uczniów 
naszej szkoły nie biorących do tej pory udziału w realizacji projektów LdV, świadczy o tym, że ta wybrana przez 
nas forma doskonalenia zawodowego jest  odpowiednia. Projekt zakłada wysłanie dwudziestoosobowej grupy 
uczniów pod opieką dwóch opiekunów do Rimini we Włoszech w terminie 15.06.2013 - 06.07.2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27894 

Tytuł projektu Asy zawodów 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 
al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice 
tel. 95 758 25 71,   
email: m.koscinska@op.pl, zser-slubice@zser-slubice.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 288959,55 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt praktyk zawodowych skierowany jest do uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 
(TŻiGD) oraz Technikum Architektury Krajobrazu (TAK), odbywających praktyczną naukę zawodu w 
rzeczywistym środowisku pracy u pracodawców. Wybór branż  uzasadniony jest aktualnym zapotrzebowaniem 
rynku pracy w Polsce i w Niemczech. W obydwu krajach jest zapotrzebowanie na średnią wykwalifikowaną 
kadrę w sektorze usługowo-gastronomicznym i budowlanym związanym z małą architekturą. Od ubiegłego 
roku można zaobserwować ponowny rozwój sektora gastronomicznego i okołobudowlanego, po przestoju 
spowodowanym kryzysem ekonomicznym w ostatnich latach w Europie. Poprzez praktyki zagraniczne chcemy 
pokazać młodzieży, że zawody te mogą być dużą szansą ich rozwoju oraz atutem na europejskim rynku pracy. 
W projekcie będą mogli uczestniczyć uczniowie  klas II i III TAK i TŻiGD w roku szkolnym 2012/2013.  Część 
uczestników to osoby niepełnoletnie, wymagające nadzoru uprawnionej osoby. Nabór uczestników 
przeprowadzimy w w/w klasach technikum zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji. Na 2 miesiące przed 
wyjazdem zorganizujemy warsztaty językowe, wyposażając uczestników wyjazdu w podstawowe umiejętności 
komunikacji językowej, związanej z zawodem oraz warsztaty interpersonalne, które pozwolą łatwiej nawiązać 
kontakty i odnaleźć się w nowym, innym środowisku. Projektem objęta będzie młodzież zagrożona 
wykluczeniem społecznym, pochodząca z małych miejscowości i wsi o utrudnionym dostępie do różnorodnej 
oferty edukacyjnej, która nie ma możliwości pogłębiania wiedzy zawodowej oraz perspektyw rozwoju 
osobistego z uwagi na zaniedbanie ekonomiczne i kulturowe środowisk. W tej sytuacji bardzo dobrym 
wyjściem jest dla nich uczestnictwo w projekcie praktyk zagranicznych, aby wzmocnić u nich umiejętności 
adaptacji w środowiskach zawodowym i kulturowym, w jakich przyjdzie im znaleźć się oraz jakie będą tworzyć 
w przyszłości. Najważniejszymi celami projektu są: rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie 
doświadczenia warsztatowego, ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie światopoglądu, 
poznanie kultury pracy w Niemczech. Oczekiwanym rezultatem będzie poprawa pod względem jakościowym i 
ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji  zawodowych, poznanie 
aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych, wzrost kreatywności oraz 
wdrażanie się do kształcenia przez całe życie. Praktykę gr.I (TŻiGD) zaplanowano na XI. 2012 r. a gr.II (TAK) na 
IV.2013 r. Odbędą się one w wyspecjalizowanych ośrodkach Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego w 
Poczdamie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27895 

Tytuł projektu Apetyt na Europę 

Beneficjent 

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie 
ul. Poznańska 36 
63-300 Pleszew 
email: zsug.pleszew@wp.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 370423,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt zakłada organizację praktyki zawodowej skierowanej do uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 
w Pleszewie kształcących się w zawodzie kucharz. 
Celem projektu jest poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób 
biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności 
posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na terminologię fachową, poznanie aspektów pracy zawodowej 
w odmiennych warunkach kulturowych i językowych, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych 
uczestników propagowanie wartości tracycyjnej produkcji żywności w Europie na przykładzie Polski i Niemiec.  
Efektem udziału w projekcie będzie nabycie przez uczniów  nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z 
gastronomii (kuchnia),poznanie kuchni niemieckiej, regionu, kultury, obyczajów, nawyków 
żywieniowych,poznanie specyfiki funkcjonowania niemieckiej restauracji, praca z produktami typowymi dla 
kuchni regionu, uzyskanie dokumentu Europass Mobilnosć oraz polsko – niemieckiego certyfikatu, 
wystawionego przez Organizację Goszczącą i Wysyłającą. Wszystkie przedsięwzięcia mają na celu rozwój 
osobisty i zawodowy benificjenta. Uczniowie poszerzą umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym 
zawodowym, w szczególności słownictwa związanego z tematyką projektu oraz zostaną zapoznani z systemem 
pracy w gastronomii w Niemczech. Kazdy z uczestników praktyk otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie 
nowych umiejętności, a nowe doświadczenia zwiększą szanse młodych ludzi na znalezienie pracy na rynku 
europejskim. Nie bez znaczenia jest aspekt kulturowy projektu - przełamywanie stereotypów, poznanie 
nowych kultur, tradycji i zwyczajów, które wpłyną na obiektywną ocenę kraju przyjmującego benificjentów. 
Dwutygodniowe praktyki dla czterech grup zorganizowane zostaną przez partnerów z: Kolping - Bildungswerk 
Berufsforderungszentrum w Gutersloh w Niemczech oraz Bildungszentrum fur das Hotel- und 
Gaststattengewerbe Ostharz Gmbh w Quedlinburgu w Niemczech. Planowany termin praktyk to październik 
2012 i marzec 2013. 
ZSUG w Pleszewie zamierza wykorzystać zdobyte przez benificjentów doświadczenia i opublikować je na 
stronie internetowej szkoły. Ponadto zostanie przygotowana prezentacja multimedialna z przebiegu projektu i 
przedstawiona uczniom i gimnazjalistom/ potencjalnym klientom szkoły/ 
Wyniki dotyczące ewaluacji projektu zostaną przedstawione partnerom szkoły krajowym (Cech Rzemiosł 
Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości - pracodawcy uczniów i uczestnicy projektu) i zagranicznym 
(Gutersloh, Quedlinburg). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27902 

Tytuł projektu Oferty organizacji czasu wolnego jako znaczący faktor regionu turystycznego 

Beneficjent 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w 
Białymstoku 
ul. Świętojańska 1 
15-082 Białystok 
tel. 85 741 55 85,   
email: kalter@poczta.fm, nina.klebus@gmail.com 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 193467,11 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt: "Oferty organizacji czasu wolnego jako znaczący faktor regionu turystycznego" jest pomyślany jako 
przedsięwzięcie mające na celu realizację misji szkoły. W projekcie tym weźmie udział 20 uczniów z kierunku 
hotelarstwo (ze specjalizacją agroturystyka) i 2 opiekunów. Kierujemy go do uczniów, nauczycieli i środowiska 
lokalnego. Główne cele projektu to: 

 wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności niezbędne do odnalezienia się na współczesnym, 
niezwykle wymagającym rynku pracy 

 doskonalenia umiejętności zawodowych  

 poznanie ciekawego regionu turystycznego jakim jest Turyngia i Hesja oraz oferty turystycznej Wrocławia i 
Erfurtu 

 promocja Podlasia u partnerów przyjmujących i ich gości 

 doskonalenia umiejętności językowych 
Oczekiwane rezultaty projektu odpowiadają tym potrzebom.  
Najważniejsze z nich to: 

 poznanie organizacji pracy hoteli w Niemczech w celu zastosowania ciekawych rozwiązań organizacyjnych 
w pracy zawodowej w przyszłości 

 doskonalenie umiejętności językowych oraz wzbogacenie słownictwa zawodowego w języku niemieckim 

 promocja Podlasia na terenie Turyngii 

 promocja rezultatów projektu w ramach święta szkoły - wręczenie Europassów 

 kontynuacja współpracy z partnerami zagranicznymi po zakończeniu projektu 

 zacieśnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami branżowymi 

 uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu Europass - Mobilność oraz certyfikatu od 
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH - głównego partnera przyjmującego. 

Przedstawione cele i rezultaty zamierzamy osiągnąć poprzez działania podejmowane w trakcie przygotowania 
pedagogiczno - językowo - kulturowego, realizacji zadań przygotowujących uczniów do odbycia stażu oraz w 
trakcie samego stażu, który odbędzie się w lutym 2013 roku w małych i średnich hotelach w Turyngii i Hesji w 
Niemczech. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27904 

Tytuł projektu 
Podia reservar-me um quarto? Knuspriege Schinkenröllchen - młodzi 
technicy branży hotelarskiej i gastronomicznej zdobywają doświadczenia 
zawodowe na europejskim rynku pracy. 

Beneficjent 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki 
ul. Szymanowskiego 12 
43-200 Pszczyna 
tel. 32 210 34 63,   
email: pszczynazsr@neostrada.pl, piotrcyg@interia.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 276601,38 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt jest swoistym uatrakcyjnieniem i wzbogaceniem kształcenia zawodowego młodzieży.  
Jego realizacja umożliwia wszechstronne przygotowanie przyszłych uczestników rynku pracy do pracy 
zawodowej zarówno na krajowym, jak i unijnym rynku pracy.   
Uczestnikami projektu będą uczniowie III klasy Technikum, kształcący się w zawodach technik hotelarz i 
technik żywienia i gospodarstwa domowego.  
Przy ustalaniu założeń projektu i celów stażu zawodowego brano pod uwagę potrzeby lokalnego i 
regionalnego rynku pracy.   
W realizacji projektu partnerować będą dwie instytucje: instytucja EDP-European Projects Development z 
Portugalii i instytucja Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Niemiec.  
Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik hotelarz, odbędą staż zawodowy, trwający 4 tygodnie, w 
portugalskich placówkach, oferujących usługi hotelarskie, zlokalizowane w Lizbonie i w rejonie stolicy.  
Uczniowie, kształcący się w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego odbędą staż zawodowy, trwający 
również 4 tygodnie, w Niemczech, w Lipsku, w placówkach, oferujących usługi gastronomiczne.  
Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego zagranicą i 
nabyte umiejętności zawodowe. 
Uczestnicy projektu, rekrutujący się z grupy, stanowiącej w przyszłości, po zakończeniu szkoły i zdaniu 
egzaminów zawodowych z wynikiem pozytywnym, średni personel techniczny, dzięki udziałowi w stażu 
zagranicznym zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, odpowiadające potrzebom 
pracodawców zarówno lokalnego jak i europejskiego rynku pracy.  
Dzięki uczestnictwu w projekcie w młodych ludziach, przyszłych uczestnikach rynku pracy zostaną rozwinięte 
zarówno umiejętności zawodowe, jak i umiejętności społeczne, ułatwiające prawidłowe funkcjonowanie w 
środowisku społecznym i dzięki temu sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy.  
Co wpłynie dodatnio na ich  aktywność zawodową. 
W młodych ludziach wzrośnie poczucie własnej wartości, pewności siebie. Wzrośnie motywacja do 
podejmowania działań, mających na celu dostosowywanie kwalifikacji zawodowych do wymagań dynamicznie 
rozwijającego się rynku pracy.  
Udział w praktyce zagranicznej będzie miał dodatni wpływ na wzrost mobilności zawodowej uczniów.  
Projekt wpłynie również dodatnio na rozwinięcie kluczowych umiejętności pracowniczych. Młodzi ludzie będą 
bardziej świadomie poruszali się po rynku pracy, nabędą umiejętności  organizacji pracy, umiejętność adaptacji 
do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.  
Zdadzą sobie sprawę z potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dostosowywania ich do 
zmieniającego się rynku, co zwiększa szanse na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. 
Staż zagraniczny będzie swoistym uzupełnieniem, uatrakcyjnieniem procesu kształcenia praktycznego uczniów, 
kształcących się w zawodzie technik hotelarz i technik żywienia. Realizacja projektu podniesie jakość i 
efektywność wsparcia oferowanego uczniom w ramach kształcenia zawodowego i budowania ścieżki rozwoju 
zawodowego przez szkołę. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27910 

Tytuł projektu Rozwiązania konstrukcyjne samochodów wpływające na ochronę środowiska 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 
ul. Rubinkowskiego 8 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel. 29  746 24 71,   
email: rkowalczyk07@gmail.com, grzegorzjasionowski@wp.pl 

Liczba uczestników 17 

Dofinansowanie 129744,72 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie 17 uczniów oraz 2 opiekunów. Liczba opiekunów wynika z przepisów 
dotyczących organizacji wyjazdów zagranicznych dla młodzieży szkolnej. Uczniowie będą rekrutowani z klasy II 
i III Technikum Mechanicznego o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.  
Celem głównym projektu dla szkoły jest podnoszenie poziomu nauczania zawodowego, poszerzanie oferty 
edukacyjnej poprzez zapoznanie uczniów szkoły z najnowszymi rozwiązaniami w budowie pojazdów 
samochodowych wpływającymi na ochronę środowiska oraz urządzeń diagnostycznych związanych z ochroną 
środowiska. Jednocześnie uczniowie poznają nowoczesną placówką edukacyjną oraz system kształcenia 
zawodowego Niemiec i porównają  z systemem naszego kraju. Dla uczestników projektu zasadniczym celem 
jest podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z ich przyszłym 
zawodem. Uczniowie będą mieli możliwość poznać nowoczesne rozwiązania i technologie  zastosowane  
budowie  i konstrukcjach  samochodów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zakresu ochrony 
środowiska. W okresie stażu uczniowie  poznają nowoczesne urządzenia do badań technicznych samochodów 
oraz nauczą się praktycznej ich obsługi,  jednocześnie interpretować wyniki  badań,  podejmując  decyzje o 
dalszej eksploatacji bądź naprawie pojazdu. 
Powyższe cele będą osiągnięte podczas zajęć w Paderborn oraz wyjazdów do zakładów produkujących 
nowoczesne samochody (Volkswagen), osprzęt do samochodów i ciągników (Hella). Odbędą się też wyjazdy do 
zakładów naprawy i obsługi samochodów, gdzie uczniowie będą mogli poznać organizację pracy w 
odmiennych warunkach technicznych, kulturowych i językowych  zagranicznej firmy.  
Szkoła znajduje się w rejonie o dużym bezrobociu dlatego sądzimy, że odbyty w innym państwie staż oraz 
uzyskane w trakcie szkolenia umiejętności potwierdzone certyfikatem spowodują, że nasi absolwenci lepiej 
poradzą sobie na trudnym rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi uczestnikom równolegle do podwyższenia 
kwalifikacji zawodowych, doskonalenie znajomości języka niemieckiego w tym zawodowego oraz poznanie 
kultury i dnia codziennego sąsiadującego z nami kraju. 
Projektem kierują następujące osoby: dyrektor szkoły G. Jasionowski i wicedyrektor R.Kowalczyk. Projekt 
realizowany będzie we współpracy z Fundacją „Kształcenie & Rzemiosło”. Zajęcia będą się odbywały w 
ośrodku szkoleniowym miejscowości Paderborn w Niemczech. Bezpośrednie odbycie stażu planowane jest w 
terminie od 04-17.11.2012 r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27913 

Tytuł projektu 
Nowe doświadczenia zawodowe najlepszą inwestycją dla przyszłości - staż 
zawodowy w Hiszpanii dla uczniów technikum w zawodach: kucharz, kelner, 
technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 

Beneficjent 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  
im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
pl. Londzina 3 
43-400 Cieszyn 
tel. 33 858 18 70,   
email: apilorz@zseg.cieszyn.pl, sekretariat@powiat.cieszyn.pl 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 401018,20 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu IVT będą dwie 18-osobowe grupy uczniów z klas trzecich (każda z 2 opiekunami) 
Technikum Nr 2 w ZSEG w Cieszynie, kształcących się w zawodach: kucharz, kelner, technik żywienia i 
gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Odpowiadając na potrzeby 
uczniów i pracodawców dotyczące poszerzania umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia 
kompetencji językowych, międzykulturowych, osobistych i społecznych zostaną zorganizowane i 
przeprowadzone 4-tygodniowe staże w hiszpańskich zakładach gastronomicznych. Staż odbędzie się w 
Granadzie, mieście odwiedzanym corocznie przez miliony turystów z całego świata ze względu na dziedzictwo 
kulturowe i atrakcyjność oferty gastronomicznej. Wybór kraju i miejsc praktyk jest uzasadniony ze względu na 
wysokie wymagania rynku pracy przy skromnym doświadczeniu zawodowym przyszłych absolwentów naszej 
szkoły i niskich funduszach przeznaczanych na kształcenie zawodowe. Głównymi celami projektu są: poznanie 
zasad funkcjonowania nowoczesnego zakładu gastronom. z uwzględnieniem: wyposażenia technicznego, 
odmiennej kultury pracy, świadczenia usług i obsługi konsumenta, możliwość porównania poziomu usług 
gastronom. naszego regionu ze standardami hiszpańskimi, poznanie modelu żywieniowego i zwyczajów 
kulinarnych opartych na założeniach (zalecanej ze względów zdrowotnych) diety śródziemnomorskiej, 
skonfrontowanie swoich umiejętności personalnych i zawodowych w szerszym kontekście międzynarodowym, 
zmotywowanie do pilniejszej nauki języków: angielskiego i hiszpańskiego oraz doskonalenie aktywnych 
sprawności językowych - w tym języka zawodowego oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i 
organizacjami oferującymi możliwości kształcenia. Powyższe cele są skorelowane z celami Programu LdV i 
priorytetami europejskimi. Głównymi oczekiwanymi rezultatami projektu będą: zdobycie nowych kompetencji 
zawodowych, a przez to zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej 
i świadomości potrzeby stałego kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych 
oraz rozwój osobisty. Program stażu został uzgodniony z pracodawcami, organizacjami branży 
gastronomicznej, organizacją pośredniczącą - Europroyectos LdV i partnerami przyjmującymi, i jest zgodny z 
szkolnym programem praktyk zawodowych. Wybrany partner zagraniczny przeprowadza rocznie ponad 50 
projektów mobilności, współpracując z wieloma różnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi i kształcenia 
zawodowego w UE. Miejsca praktyk zostały zweryfikowane podczas wizyty przygotowawczej - są to zakłady 
gastronomiczne posiadające profesjonalną kadrę instruktorską i wieloletnie doświadczenie w szkoleniu 
młodych adeptów sztuki kulinarnej: Hotel Triunfo, Jardines de Zoraya, Loft Cafe, Botanico Cafe, Parador, Nest 
House, White Nest i Funky Hostel. Wspólnie ustalono: zakres odpowiedzialności każdej instytucji partnerskiej 
projektu oraz liczbę i profil pracowników zaangażowanych w jego realizację, harmonogram projektu, plan 
pracy i zadania, zasady współpracy i sposoby komunikowania się, monitoring i ewaluację na poziomie 
uczestników i projektu, walidację nabytych umiejętności i certyfikację oraz sposoby upowszechniania projektu 
i jego rezultatów. Kierując się wytycznymi NA opracowano budżet z podziałem na cztery kategorie kosztów: 
zarządzanie projektem, przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe (PPKJ), utrzymanie i podróż. 
Planowane staże odbędą się - dla grupy 1: IV-V/2013 i dla grupy 2: IX-X/2013, a rekrutacja uczestników 
przebiegać będzie w oparciu o szczegółowo opracowany regulamin naboru. Dla każdej z grup zaplanowane 
zostało przygotowanie do pobytu za granicą z zakresu pedagogicznego, kulturowego i językowego, a szkoła 
zapewni uczestnikom pełne wsparcie organizacyjne i logistyczne. Staż w ramach IVT ułatwi uczniom 



 
znalezienie w przyszłości pracy w Polsce i za granicą oraz podniesie atrakcyjność kształcenia zawodowego. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27921 

Tytuł projektu 
Praktyki w Hiszpanii - szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych 
z Tarnowa i Pilzna 

Beneficjent 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 
ul. Urszulańska 16 
33-100 Tarnów 
tel. 14 688 87 02,   
email: emurbanek@gmail.com, rzemioslo@poczta.okay.pl 

Liczba uczestników 42 

Dofinansowanie 400797,37 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Realizacja projektu będzie polegała na organizacji czterotygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 
uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Pilźnie. W roku 2013 i 2014 zostaną przeprowadzone 3 edycje wyjazdów dla 
czternastoosobowych grup stażystów. Łącznie w projekcie weźmie udział 42 uczniów (w tym 30 ze szkoły w 
Tarnowie i 12 z Pilzna) oraz 3 opiekunów (1 os. towarzysząca dla każdej grupy). Pierwsza edycja została 
zaplanowana na wiosnę 2013 r., kolejna na jesień 2013 r., a ostatnia – na wiosnę 2014 r. Do udziału w stażach 
zagranicznych rekrutowani będą uczniowie ostatnich klas, kształcący się w ramach profili: fryzjerskiego, 
gastronomicznego, budowlanego lub mechanicznego, którzy odbyli już praktyki zawodowe w kraju (minimum 
1500 godz.). 
Wyjazd na praktyki poprzedzi realizacja przygotowania  kulturowo-językowego dla uczestników staży. 
Uczniowie wezmą udział w kursach językowych: nauki języka angielskiego branżowego oraz podstaw języka 
hiszpańskiego (przygotowanie będzie kontynuowane w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo 
powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy) oraz przejdą szkolenie oparte o zagadnienia dotyczące 
podstaw komunikacji międzykulturowej, a także różnic kulturowych w odniesieniu do Polski i państwa 
goszczącego. Przygotowanie kulturowe (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu, w którym 
odbywają się staże) będzie prowadzone również w trakcie trwania praktyk w Sewilli. 
Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli będzie organizacja 
Consortia.es. Wybór hiszpańskiego Partnera został podyktowany jego dużym doświadczeniem w 
przeprowadzaniu podobnych przedsięwzięć, dobrą opinią, którą cieszy się firma oraz możliwością 
bezpośredniego dostępu (dzięki lokalizacji w Sewilli) do lokalnych firm z sektora MSP i tym samym trafnego 
doboru podmiotów przyjmujących stażystów. 
Uczniowie szkół rzemieślniczych w Tarnowie i Pilźnie to osoby w trakcie kształcenia zawodowego w systemie 
dualnym (łączącego naukę teoretyczną odbywaną w szkole zawodowej oraz praktyczną zorganizowaną w 
zakładzie rzemieślniczym), dla których zaplanowane praktyki staną się odpowiedzią na potrzebę zdobycia 
nowego doświadczenia oraz rozwinięcia umiejętności praktycznych związanych z obranymi dziedzinami 
kształcenia. Program staży oraz ich przebieg został zaplanowany dla 4 profili zawodowych: fryzjerskiego, 
budowlanego, mechanicznego i gastronomicznego (w ramach każdego profilu praktyki odbędzie średnio 10 
osób). Dzięki wykorzystaniu w trakcie zaplanowanych staży systemu „job shadowing” uczniowie nie tylko będą 
mogli zapoznać się z pracą na danym stanowisku, lecz także będą dopuszczani do aktywnego uczestnictwa we 
wszystkich czynnościach wykonywanych w jego zakresie. 
Głównym celem organizacji praktyk w Hiszpanii jest wsparcie mobilności ponadnarodowej 42 uczniów 
doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą z Tarnowa oraz zwiększenie 
atrakcyjności kształcenia poprzez stworzenie wychowankom możliwości odbycia stażu zagranicznego, który 
wprowadzi ich na Europejski Rynek Pracy.  
Udział w stażach zagranicznych pozwoli uczniom na poszerzenie posiadanej wiedzy i zdobycie kwalifikacji 
zawodowych. Praca w środowisku odmiennym kulturowo i językowo, styczność z nowymi technologiami i 
rozwiązaniami umożliwi transfer doświadczeń i innowacji. Staże przyczynią się do podniesienia kompetencji 
społecznych praktykantów oraz wzrostu ich umiejętności adaptacyjnych. Poznanie hiszpańskiego rynku pracy i 
jego specyfiki przygotuje uczniów do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich 
rynkach i tym samym przyczyni się do wzrostu ich mobilności . Kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w 
Hiszpanii zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku 



 
pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27925 

Tytuł projektu 
Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, 
którzy opanowali ją perfekcyjnie - Professionalism is not an easy art. Let`s 
learn it from those ones (Norwegian/Cypriots) who mastered it perfectly 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych 
ul. ks. płk. J. Szymały 3 
42-700 Lubliniec 
tel. 34 351 14 31,   
email: iwonagnych@gmail.com, zso-t@o2.pl 

Liczba uczestników 33 

Dofinansowanie 419310,54 PLN 

Krótkie streszczenie: 
UCZESTNICY: Planujemy 4-tyg. staże  dwóch 9-osobowych grup w Brekstad (1-sza grupa listopad br., a 2-ga 
marzec/kwiecień 2013) oraz jednej 15-osobowej w Paphos (wrzesień 2013r.). Każda grupa wyjedzie z 
opiekunem. Są to uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.  Nabyli oni całkiem spore 
doświadczenie  w turystyce podczas trzech lat nauki. Dotychczasowe zajęcia praktyczne czy miesięczne 
praktyki naszych uczniów odbywały się z reguły w hotelach dość niskiej kategorii -za wyjątkiem 4* Hotelu 
"Zamek Lubliniecki". Teraz młodzi ludzie będą 'wrzuceni' na głęboką wodę. Będą pracować w luksusowych 
warunkach,  gdzie poznają kulisy tej pracy na wszystkich stanowiskach, poczynając od recepcji, poprzez usługi 
świadczone w restauracjach, pubach, czy części rekreacyjno-sportowej, obsłudze pięter, a skończywszy na 
kurso-konferencjach i imprezach turystycznych, związanych z organizacją wycieczek i rejsów. POTRZEBY:Nie 
mniej ważnym dla nich, będzie doskonalenie  j. angielskiego zawodowego, a także poznanie podstaw języka 
norweskiego/ greckiego. Wyjazd do tak atrakcyjnych pod względem zawodowym krajów wydaje się 
nieosiągalny. Nasi uczniowie mają szansę zdobywać tam kwalifikacje zawodowe. REZULTATY:Czeka ich nie 
tylko wszechstronny rozwój osobowości związany z poszerzeniem posiadanych już umiejętności i wiedzy z 
branży hotelarskiej, ale także doskonalenie jej jakości.  
Zasadnicze CELE wyjazdu to poprawienie kompetencji zawodowych i językowych. Kontakty z obcokrajowcami 
sprawią, że będą patrzeć na świat oczami Europejczyka, a nie Polaka. Po 4-ch tygodniach do kraju powrócą 
dojrzalsi ludzie, dużo lepiej znający j. angielski, którzy będą wiedzieli co chcą robić w życiu, świadomi swoich 
umiejętności i wartości, tolerancyjni, w szerokim znaczeniu tego słowa, kreatywni, a przede wszystkim rzutcy, 
tacy którzy nie będą bać się podejmowania decyzji i ryzyka.  W przyszłości ci młodzi ludzie być może sami 
zdecydują się otworzyć własną firmę świadczącą usługi hotelarskie lub zajmą wysokie stanowiska w firmach 
ich zatrudniających. Przewidujemy stały monitoring staży-opiekunowie/dyrekcja/, zagraniczni partnerzy. 
Menadżerowie hoteli zapewnili nas, że ich wysoko kwalifikowany personel dołoży starań, aby jak najlepiej 
wyszkolić naszych stażystów. Postarają się również dopasować zakres ich prac do możliwości praktycznych i 
językowych poszczególnych osób. Nieocenionym dla młodzieży będzie lepsze poznanie tych ciekawych krajów, 
ich historii, zabytków, miejscowej ludności i jej zwyczajów, co przewidziane jest w ramach wycieczek w czasie 
wolnym od zajęć oraz organizowanym przed wyjazdem 50-cio godz. kursie pedag.-kultur.-język. i 10-godz. 
kursie z j. norweskiego/greckiego, które odbędą się w 1-szym tygodniu praktyk. Zacieśnianiu więzi przyjaźni 
będą służyły m.in. imprezy integracyjne. Z pewnością przyczynią się do tego też prowadzone rozmowy, które 
być może przekształcą się w długoletnie znajomości i przyjaźnie. Po stażu uczniowie napiszą raporty i wypełnią 
przygotowane dla nich anonimowe ankiety. Będą też brać udział wraz z opiekunami w akcji upowszechniania 
projektu na terenie szkoły i poza nią. Nasi partnerzy będą poproszeni o zamieszczenie informacji na temat 
niniejszych praktyk w ramach Programu LDV w prasie lokalnej. Stażyści otrzymają trzy certyfikaty (Europass-
Mobilność- od menadżerów hoteli i ze szkoły). Ewaluacja nabytych przez nich umiejętności będzie 
przeprowadzona wśród nauczycieli j. angielskiego i zawodowców oraz pracodawców. Wyniki z egzaminów 
końcowych także będą świadczyć o ich postępach zawodowych. 
W przygotowaniu i prowadzeniu projektu weźmie udział wiele osób-koordynator projektu, dyrekcja szkoły, 
księgowy oraz nauczyciele, którzy przeprowadzą kurs pedag.-kult.-językowy oraz ci, którzy wyjadą z młodzieżą 
na staż. Będą z nimi podpisane stosowne umowy. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27929 

Tytuł projektu Obywatelu Europy, badź zawodowo mobilny i ucz się od najlepszych 

Beneficjent 

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im Tytusa Maksymiliana Hubera 
ul. Słoneczna 19 
85-348 Bydgoszcz 
tel. 52 373 12 39,   
email: fortbild@wp.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 186079,19 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt opracowany przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr2 wspólnie z Berufsbildungszentrum Izby 
Rzemieślniczej w Arnsbergu ma na celu wsparcie mobilności i elastyczności uczniów i obejmuje 4tygodniowe 
praktyki zawodowe dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego IVT – dla 20 uczniów naszej szkoły 
zawodowej, kształcących się w zawodzie mechanika specjalności operator obrabiarek skrawających 
sterowanych komputerowo CNC w organizacji partnerskiej w Niemczech- w bbz Berufsbidungszentrum w 
Arnsbergu w pobliżu Dortmundu., poprzedzone przygotowaniem językowo-kulturowym w Polsce. W trakcie 
projektu planowane są dwie tury wyjazdowe  naszych uczniów w grupach 10-osobowych +1 opiekun do 
Berufsbildungszentrum w Arnsbergu. :I tura-22.10 -18.11.2012, II tura-28.02-27.03.2013. 
Treści zawodowe praktyki obejmujące obsługę obrabiarek CNC, moduły obróbki metalu i spawania i będą w 
porozumieniu z partnerem projektu- Organizacją Przyjmującą w trakcie trwania projektu odpowiednio 
modyfikowane i dostosowywane do możliwości uczestników. Do planowanych działań rozwijających 
kompetencje językowo-kulturowych  należą, np.: seminaria na tematy międzykulturowe, wycieczki do innych 
miast, do muzeum, wspólne mecze piłki nożnej, udział w targach technicznych, kontakty z niemieckimi 
pracodawcami, pracownikami i praktykantami, uczestnictwo w regionalnych wydarzeniach kulturalnych. 
Młodzieży będzie towarzyszyć jeden opiekun z Polski, aby wesprzeć ją fachowo i ułatwić komunikację. 
Przewidziane w projekcie działania znajdą odzwierciedlenie w programie rozwoju kompetencji zawodowych 
oraz kulturowo-językowych. Zapotrzebowanie na projekt: W dzisiejszych czasach postępująca globalizacja 
świata pracy wymaga od pracowników  elastyczności, otwartości i kompetencji międzykulturowych. W trakcie 
pobytów zagranicznych uczniowie poznają środowisko zawodowe, nowe techniki pracy, organizację i kulturę 
pracy w innym kraju, wykształcą w sobie postawy otwartości, ciekawości, elastyczności i kreatywności, co 
wpłynie na poprawę ich zdolności adaptacyjnych. Umiejętności te są rozwijane i umacniane w trakcie pobytów 
zagranicznych. Zagraniczne kontakty zawodowe umożliwią naszym uczniom oprócz doskonalenia umiejętności 
zawodowych polepszenie znajomości języka i nabycie kompetencji kulturowych. Wpłynie to na likwidację 
barier w komunikacji i działaniu, czyli zwiększy kompetencje międzykulturowe młodych ludzi i poprawi ich 
mobilność zawodową. Cele projektu 1) Doskonalenie umiejętnosci w zakresie obsługi obrabiarek CNC 
sterowanych komputerowo,zapoznanie się z innymi systemami sterowań oraz innymi typami maszyn. 2) 
Realizacja wspólnych modułów nauczania dla praktyk zawodowych  ma być zachętą dla innych uczniów do 
nauki zawodów technicznych, a także bodźcem dla innych instytucji oświatowych do wkroczenia na 
międzynarodowe ścieżki edukacyjne. Umiędzynarodowienia nauki zawodu- uznanie praktyk zawodowych, 
wpis do EUROPASSU, certyfikaty, dzienniki praktyk; 3) Rozwój długoterminowej współpracy pomiędzy polskimi 
i niemieckimi jednostkami edukacyjnymi.  
Rezultaty projektu: Dzięki udziałowi w projekcie nasza młodzież będzie lepiej przygotowywana do podjęcia 
pracy w nowoczesnym regionalnym przedsiębiorstwie zarówno w zakresie wiedzy fachowej jak i kompetencji 
socjokulturowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27930 

Tytuł projektu 
Come Fra Angelico... Praktyczne wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego 
plastyków w zakresie fresku, ceramiki i rzeźby 

Beneficjent 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 
pl. Kolegiacki 2 
33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 449 06 90,   
email: xpk@plusnet.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 179309,90 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie ma uczestniczyć 20 uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego (KLP)w Nowym Sączu (PL), 
prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe (dalej KSO). W ramach uzyskiwanych w szkole 
specjalności zawodowych, poszukiwanych także na rynku europejskim i polskim, uczniowie powinni zdobyć 
praktyczną umiejętność wykonywania fresków i dobrą znajomość sztuki ceramiczno-rzeźbiarskiej. Warunki 
klimatyczne w Polsce i niewielka ilość specjalistów od fresku, którzy strzegą tajemnic warsztatu, utrudniają 
opanowanie tej umiejętności, potrzebnej także w sztuce renowacji, jak i tworzenia nowych dzieł. Najlepsze 
dostępne czasowo dla uczniów KLP i najbardziej efektywne praktyki z fresków prowadzi doświadczona w 
wymianach szkoła SISAM w Rawennie we Włoszech – kolebce fresku. Celem  projektu jest praktyczne 
zapoznanie uczestników z włoską, oryginalną i historyczną technologią fresku, rzeźby i ceramiki, oraz 
metodami rozwijania umiejętności w tym zakresie oraz z kulturą i językiem włoskim ukierunkowanym na sztuki 
piękne oraz wymiana doświadczeń praktycznych z dziedziny fresku i ceramiki. 
Oczekiwane rezultaty trwałe: 

 wykonanie przez wszystkich min. 2-4 fresków (w Rawennie) zgodnie z zasadami lokalnego warsztatu. 2 
wystawy – w Rzymie i w Nowym Sączu, i strona www. 

Rezultaty edukacyjne: 

 uczniowie nabędą umiejętności pozwalające samodzielnie, bez kierowania, wykonywać i doskonalić 
sztukę fresku, rzeźby i ceramiki, w stylu włoskim 

 uzyskają stosowne certyfikaty i potwierdzenia 

 zapoznają się z kontekstem kulturowym i myślowym fresku kulturą obyczajową, polityczną, i kulturą 
warsztatu artystycznego na poziomie zawodowym we Włoszech, przez co będą mogli podejmować 
działalność we Włoszech i współpracę z kolegami włoskimi, jak też przeszczepiać zdobyte umiejętności na 
grunt Polski. 

Zostaną więc zrealizowane cele operacyjne programu Leonardo da Vincio i użyte metody nauczania 
językowego VOLL i CLIL.  Ponieważ niemożliwa jest realizacja praktyk z obydwu zagadnień na tak wysokim 
poziomie w jednym miejscu, konieczne jest rozdzielenie praktyki na dwa etapy w okresie od 16 lipca do 5 
sierpnia: pierwszy realizowany w Rawennie, a  bezpośrednio po nim drugi- realizowany w Rzymie. Ze względu 
na podział praktyk na dwa miejsca oraz dostepnośći ekonomikęplanowany jest przejazd autkorową linią 
bezpośrednio z Nowego Sącza do Rawenny i z powrotem do Nowego Sącza 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27931 

Tytuł projektu Aktywizacja zawodowa uczniów ZST w Strzyżowie - szansą na sukces 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżów 
ul. Mickiewicza 11 
38-100 Strzyżów 
tel. 17 276 11 93 wew. 51,   
email: zeszstrz@intertele.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 279829,44 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W ramach projektu na  zagraniczne staże  wyjedzie 30 uczniów z III klas Zespołu Szkół Technicznych w 
Strzyżowie kształcących się w następujących kierunkach: 

 technik mechanik, 

 technik pojazdów samochodowych 

 technik handlowiec, 

 technik ekonomista. 
Uczniowie wyjadą na praktyki w podziale na dwie grupy: 
I grupa 15 osób technik pojazdów samochodowych i technik mechanik . 
II grupa 15 osób technik handlowiec i ekonomista. 
Projekt będzie trwał od 1września 2012 do 31 sierpnia 2013. 
Miejsce odbywania praktyk przez uczniów to miasto Lipsk (Niemcy). Treścią projektu stażu jest  zapoznanie 
uczniów z elementami praktycznymi ich przyszłych zawodów, staż umożliwi  również uczniom podnoszenie 
znajomości języka branżowego (zawodowego). Stażyści odbywać będą praktyki zawodowe w 
wyselekcjonowanych przez partnera niemieckiego przedsiębiorstwach i zakładach. I tak np.  technik pojazdów 
samochodowych odbywać będzie praktyki w takich firmach jak Volkswagen Automobile ,Autoverwertung 
Richter ,Abscholz GmbH ,a technik handlowiec i ekonomista w Ajour toujours - die Leihkultur i Mittelseen 
Wasserfreizeit GmbH. Uczniowie podejmą wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej 
wykorzystaniem w realiach obcego kraju - Niemiec, dlatego też ważnym kryterium wyboru uczestników do 
projektu była umiejetność uczniów komunikowania się w języku niemieckim, nawiązywania kontaktów, 
umiejętność pracy w grupie a także pokonanie przez nich lęku przed wyjazdem do obcego kraju.  
Podmioty uczestniczące w projekcie to: Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie jako wnioskodawca 
(Beneficjent), Europa Haus - partner pośredniczący, OPS Netzwerk GmbH - partner pośredniczący, uczniowie, 
przedsiębiorstwa niemieckie jako organizacje przyjmujące.  
Praktyki każdej grupy  potrwają 4 tygodnie. Na miejscu z uczniami będą obecni opiekunowie, których 
zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku i 
opieka nad uczniami. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia 
aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Wnioskodawca zdaje 
sobie sprawę, że szkoła pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań 
związanych z pierwszą pracą zawodową, realizując projekt chce odpowiednio przygotować uczniów do 
podjęcia aktywności zawodowej, przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych 
warunkach ekonomicznych i społecznych. 
Wybrane przez partnerów firmy dostosowane będą do profilu zawodowego uczniów, w celu zapewnienia 
maksymalnych korzyści z odbywanego stażu. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie praktycznych 
umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy.   
Oczekiwane rezultaty: 

 zdobycie praktycznych doświadczeń i umiejętności podczas praktyk zagranicznych i przeniesienie tych 
doświadczeń na polski rynek pracy,  

 zdobycie nowych umiejętności zawodowych i poznanie nowych metod pracy,  

 zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy,  

 zwiększenie atrakcyjności i zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy po ukończeniu szkoły, 

 potwierdzenie nabytych umiejętności dokumentem Europass Mobility,  



 
 posługiwanie się techniczną terminologią w językach UE,  

 doskonalenie znajomości języka niemieckiego przez jego praktyczne użycie, 

 przygotowanie materiałów z praktyk w postaci prezentacji, filmów do wykorzystania na zajęciach w 
szkole. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27932 

Tytuł projektu Droga do sukcesu 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie 
ul. Kopernika 7 
06-400 Ciechanów 
email: piotruliczny@wp.pl, skubinski@zst-ciechanow.pl 

Liczba uczestników 23 

Dofinansowanie 179056,95 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Czas trwania całego projektu obejmuje okres od 15 wrzesnia 2011r. do 31 grudnia 2012r. Główny punkt  
projektu dotyczy 3 - tygodniowego stażu zawodowego uczniów klasy  III i IV technikum budowlanego 
realizowanego w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą. Ośrodek ten został wybrany przez ZST 
ponieważ:  
1.   prowadzi nowoczesne kształcenie zawodowe łączące teorię z praktyką, 
2. położony jest w Niemczech, w kraju, do którego obserwuje się mobilność w poszukiwaniu pracy 
mieszkańców naszego regionu, 
3.  zadaniem i ambicją ZST jest organizowanie uczniom ciekawych i poszerzających umiejętności zawodowe 
praktyk w dobrych warunkach bytowych, pozwalających na wszechstronny rozwój osobowości oraz 
uatrakcyjnienie wizerunku szkoły w społeczności lokalnej.  
 Wyjazd beneficjentów planowany jest na drugą połowę września 2012 roku. Będzie on stanowił cenne 
uzupełnienie procesu edukacji zawodowej. 
Uczniowie technikum budowlanego będą mogli zapoznać się z  metodami prac w zakresie: montażu systemów 
ociepleniowych, ich praktycznym wykonywaniem, co poszerzy zakres umiejętnosci technika budownictwa o 
zagadnienia  ujęte w ograniczonym zakresie w programie naucznia  w tym zawodzie w szkole a jest integralną 
częścią prac budowlanych. 
Dynamika współczesnego rynku wykończenia wnętrz stwarza potrzebę zwiększenia kompetencji pracowników 
budowlanych w zakresie: innowacyjnych rozwiązań w budynkach nowych  jak również  w zakresie renowacji 
budynków  starych, adaptowanych na  nowe potrzeby (silny trend w budownictwie), rozbudowy wnętrz  
(ściany sumikowo-łątkowe, łuk półkolisty pełny, łuk gotycki i kolumny; ściany i okładziny przeciwpożarowe) 
oraz rzemiosła murarskiego: mur w budownictwie sklepień (szalowanie sklepień, sklepienia kolebkowe, 
zapoznanie się z pozostałymi rodzajami sklepień, takimi jak sklepienia krzyżowe i klasztorne). 
Uczniowie technikum budownictwa będą mogli zapoznać się z brukarstwem dekoracyjnym przy użyciu 
kamienia naturalnego i kostki brukowej oraz nauczyć się sposobów wykończenia terenu wokół nowo 
wybudowanych budynków lub wokół obiektów po modernizacji (pomiary, wiązania kostki brukowej, 
dekoracyjne formy układania kostki),co również poszerzy zakres umiejętnosci technika budownictwa o 
zagadnienia nie ujęte w programie naucznia  w tym zawodzie w szkole a jest integralną częścią prac 
budowlanych. Poprzez wykonywanie zadań praktycznych  nauczą się oprócz rozwiązań typowych poszukiwań 
rozwiązań problemowych oraz opanują umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania 
optymalnych technik pracy.   
Uczniowie naszej szkoły  pochodzą ze środowisk o  dość dużym bezrobociu ze zwiększającymi się tendencjami 
do mobilnosci  w poszukiwaniu pracy. Część mieszkańców naszego regionu znajduje pracę za granicą Polski i to 
głównie w Niemczech.  Wyjazd na praktyki dalej poza miejsce zamieszkania a zwłaszcza do innego kraju 
stworzy potrzebę mobilności naszych absolwentów zwłaszcza do najbliższych sąsiadów, poszukiwania swojego 
miejsca w życiu  zawodowym poza lokalnym środowiskiem.  Beneficjenci  będą  mogli poznać  w trakcie 
trwania projektu kulturę Niemiec, sposób, jakość i poziom życia Niemców  oraz obyczaje tam panujące  jak i 
atrakcje turystyczne Berlina. Będzie to okazja do przełamania barier językowych i mentalnościowych 
dotyczących własnej przyszłości zawodowej i osobistej. 
Uczestniczenie w stażu pozwoli uczniom sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe na gruncie 
innej kultury i społeczności. Rozwinięcie poczucia tożsamości europejskiej a co za tym idzie zwiększenie szansy 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Bez wątpienia celem pośrednim będzie motywacja uczniów do  
kontynuowania nauki języków obcych oraz przedmiotów zawodowych. 
Ośrodek szkoleniowy wraz  z internatem zlokalizowano w zacisznym, bezpiecznym miejscu na obrzeżach 



 
miasta. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27938 

Tytuł projektu Praktycznie w Europie 

Beneficjent 

Katarzyna Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
Profile School of Fluent English 
ul. Ogińskiego 1/127 
03-318 Warszawa 
tel. 22 619 26 13,   
email: kdabrowska@profile.edu.pl 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 389230,16 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Praktycznie w Europie”  realizowany będzie  w okresie 01.06.2012 – 30.11.2012 i zakłada podniesienie 
mobilności osób biorących udział w szkoleniu zawodowym oraz wsparcie i podniesienie chęci do nauki języków 
obcych wśród młodzieży uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, a także poprawę 
współpracy pomiędzy instytucjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami , partnerami  
społecznymi i innymi podmiotami. Działania w ramach projektu adresowane będą do uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy (zwane dalej T1)  i Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy (zwane dalej 
T2) 
Projekt zakłada przeprowadzenie działań podzielonych na 2 etapy: 

 organizację przygotowania zajęć językowych ukierunkowanych na słownictwo zawodowe, oraz 
przygotowania  kulturowego uczestników projektu w Polsce w VI i IX 2012 

 organizację pobytu uczestników projektu w Niemczech w VII i X 2012, w tym: 
a.) organizację zajęć przygotowujących do praktyk (w godzinach wolnych od pracy w ramach praktyk, w 
pierwszym tygodniu praktyk): wywiady mające na celu przydzielenie uczestnika do odpowiedniego miejsca 
praktyk, zajęcia językowe, spotkania integracyjne, wycieczki,  
b.) organizację 4 tygodni praktyk w Berlinie u pracodawców, wskazanych przez partnera przyjmującego: 
Gesellschaft für Europabildung w Berlinie.   
Projektem zostaną objęci uczniowie kształcący się w następujących zawodach: 
1.) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy – 24 osoby 
a. technik logistyk 
b. technik pojazdów samochodowych 
c. technik organizacji usług gastronomicznych 
2.) w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy – 24 osoby 
a. technik ekonomista 
b. technik informatyk 
c. technik teleinformatyk 
d. technik elektronik 
Oczekiwane rezultaty to: ukończenie staży przez 48 osób; zrealizowanie projektu komplementarnego do 
projektów rozwojowych 2 placówek zawodowych, poprawa chęci uczenia się języków obcych w szkołach 
objętych projektem, nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami procesu praktycznego szkolenia 
zawodowego, poprawa mobilności uczniów i uczennic, wyrównanie szans edukacyjnych osób mających 
utrudniony dostęp do edukacji z powodów geograficznych ekonomicznych oraz środowiskowych. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27939 

Tytuł projektu Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych Nr 2 im. Księdza Stanisława Szpetnara w 
Krośnie 
ul. Księdza Stanisława Szpetnara 9 
38-400 Krosno 
tel. 13 43 689 48,   
email: zspnr2krosno@onet.pl 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 189604,36 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej - pracowników młodocianych, kształcących się w zawodach: cukiernik, kucharz małej gastronomii, 
piekarz. Młodzież biorąca udział w projekcie pochodzi z małych miejscowości wiejskich, z rodzin 
wielodzietnych o niskim statusie ekonomicznym i utrudnionym starcie zawodowym po ukończeniu kształcenia. 
Celem projektu jest integracja młodzieży poprzez wspólne działania w kierunku wymiany: zawodowej – 
odbycie uczniowskich staży, kulturalnej - poznanie kultury regionu oraz działań w zakresie edukacji językowej – 
poznanie języka partnera ze szczególnym uwzględnieniem terminologii branżowej przy jednoczesnym 
wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Rezultaty projektu:  
Wymiana zawodowa - głównym założeniem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia 
zawodowego poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, nabycie i wykorzystanie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji. Efektem tych działań będzie zwiększenie mobilności i kreatywności zawodowej, szansy i 
atrakcyjności na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy, poznanie środowiska zawodowego, 
organizacji i kultury pracy w innym kraju. Ponadto uczniowie, jako młodzi adepci sztuki gastronomicznej będą 
mieli możliwość poznania kuchni francuskiej, regionu, w którym odbywa się staż, kultury, obyczajów i 
nawyków żywieniowych, specyfiki funkcjonowania francuskiej branży gastronomicznej oraz kultury pracy w 
innym kraju. Dodatkowo staż poza granicami kraju, w nieznanym dotychczas środowisku, wpłynie korzystnie 
na rozwój osobowościowy – uczniowie usamodzielnią się, nabiorą pewności siebie oraz wykształcą 
umiejętność pracy w zespole. 
Wymiana kulturalna – pozwoli uwrażliwić na różnice mentalne i kulturowe, ukształtować poczucie 
przynależności do Wspólnoty Europejskiej, poznawać walory turystyczne, historyczne i regionalne kraju 
partnerskiego, przełamywać bariery, stereotypy, uprzedzenia i przekonania ksenofobiczne.  
Wymiana językowa – zarówno kurs językowy, w którym będą uczestniczyć uczniowie przed wyjazdem jak i 
bezpośrednie obcowanie z językiem w trakcie pobytu we Francji umożliwi skuteczne komunikowanie się w 
języku obcym ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego umożliwiającego prawidłowe 
wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez pracodawców – opiekunów stażystów. Wartością dodaną 
realizowanego projektu będzie zachęcanie innych uczniów do uczenia się języków obcych.  
Dwutygodniowe staże odbędą się w terminie: 11.11.2012 r. – 25.11.2012 r. w zakładach sektora 
żywnościowego, zrzeszonych przez Regionalną Izbę Rzemiosła w Langwedocji-Roussillon. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27952 

Tytuł projektu Nasze pierwsze europejskie doświadczenia zawodowe. 

Beneficjent 

Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 
Policach 
ul. Siedlecka 6 
72-010 Police 
tel. 91 42 41 306,   
email: agnieszka@zspolice.pl, tomaszd@zspolice.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 431781,13 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Celem projektu pod nazwą „Nasze pierwsze europejskie doświadczenia zawodowe ” jest wsparcie młodzieży 
na początkowym etapie kształcenia zawodowego (tj. uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 
Technikum Zawodowego), kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, kucharz oraz technik informatyk w 
zdobywaniu przez nich wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia ich szans na 
Europejskim Rynku Pracy w przyszłości. Uczestnicy projektu to tzn. „młodzież trudna”, uczniowie z rodzin 
zagrożonych marginalizacją, dotkniętych trudną sytuacją rodzinną lub zagrożonych dziedziczonym 
bezrobociem. W celu wsparcia ww. grupy uczestników promotor projektu – Stowarzyszenie na rzecz Zespołu 
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach planuje zorganizować praktyki zawodowe dla czterech  10-
osobowych grup mieszanych (kucharzy i hotelarzy i informatyków), które trwać będą 4-tygodnie, a odbywać 
się będą w zakładach gastronomicznych, hotelowych oraz firmach komputerowych w Londynie  (Wielka 
Brytania) oraz w Lipsku (Niemcy). Uczestnicy projektu to uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 
Technikum Zawodowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wieku 17 – 19 lat. Każdej 
grupie uczniów będzie towarzyszył polski opiekun – mentor. Planowane terminy wyjazdów to maj i listopad 
2013. Projekt, będzie trwał 24 miesiące i zorientowany jest na dokumentowaniu indywidualnych osiągnięć 
uczniów w trakcie stażu zagranicznego w zgodzie z ideą europejskiego systemu transferu osiągnięć w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). W rezultacie projekt przyczyni się do podniesienia umiejętności 
zawodowych uczestników, będzie szansą na poznanie europejskich standardów pracy, zdobycia dobrego 
zatrudnienia w przyszłości, zbudowania przez młodych ludzi poczucia własnej wartości i wiary we własnej siły. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27954 

Tytuł projektu Druk cyfrowy to nowe możliwości dla grafiki i druku 

Beneficjent 

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza 
os. Tysiąclecia 38 
31-610 Kraków 
tel. 12 648 49 03,   
email: monikastopa@op.pl, a.januszkiewicz@zspk.malopolska.pl 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 92377,12 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Zasadniczym celem projektu "Druk cyfrowy to nowe możliwości dla grafiki i druku" jest  
1. promowanie elastycznych form zatrudnienia w placówkach związanych z poligrafią 2. wdrażanie do 
zakładania własnej działalności gospodarczej w postaci małych i średnich zakładów poligraficznych w 
południowych województwach Polski wśród wyselekcjonowanej grupy uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno-
Księgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie. Celami naszego projektu jest 3. nadanie wartości 
permanentnemu uczeniu się 4. możliwości zdobycia nowych umijętności zawodowych. Sektor usług 
poligraficznych i grafiki to dobrze rozwijająca się dziedzina gospodarki na terenie Małopolski, a stąd pochodzi 
większość naszych uczniów. Istnieje jednak pilne zapotrzebowanie na kadrę ze średnim wykształceniem 
zawodowym, która będzie posiadała praktyczne i dostosowane do ciągle zmieniającego się rynku pracy 
umiejętności związane z wykonywanym zawodem: technik poligraf, technik cyfrowych procesów graficznych. 
Głównym celem projektu jest możliwość zdobycia doświadczenia w druku cyfrowym elektrofotograficznym i 
rozszerzenia wiedzy, ponieważ w szkole uczą się technologii przygotownia i procesu druku offsetowego. Druk 
cyfrowy jest nową technologią i uczniowie nie mają mozliwości zdobycia doświadczenia na praktykach w 
zakładach pracy. Jedna grupa 15 uczniów z opiekunem pojedzie do Sofii do drukarń cyfrowych posiadających 
studia DTP (przygotowanie do druku), by równocześnie zapewnić możłiwość zdobycia doświadczenia 
poligrafom i grafikom komputerowym. Okres praktyk to 14 dni, w tym czasie poligrafowie będą mogli nauczyć 
się obsługiwać maszynę cyfrową (programować komputerowo, drukować na różnych podłożach, czyścić 
maszynę), a graficy komputerowi przygotować materiały przeznaczone do druku ( uwzględniając podłożę, 
skalowanie, pełne zarządzanie kolorem, druk barwny w różnych modelach koloru CMYK, Hexachrome, 
personalizację odbitki, przygotować zapis cyfrowy pozwalający na druk bezpośredni lub poprzez nośnik 
pośredni). Druk cyfrowy elektrofotograficzny jest kontynuacją druku offsetowego, różni się cyfrową 
technologią przygotowania materiałów do druku i samym procesem drukowania. Zdobycie doświadczenia w 
druku cyfrowym daje nowe możliwości uczniom. Jest to nowa technologia, która odniosła sukces w świecie i 
teraz przekonują sie  do niej Polscy drukarze. 
Uczestnikami projektu będą uczennice i uczniowie 4-letniego Technikum Poligraficzno-Księgarskiego w wieku 
17-19 lat kształcący się w zawodach: technik poligraf i technik cyfrowych procesów graficznych, w tym 
możliwe  dwie osoby niepełnosprawne. Termin wyjazdu do Sofii w marcu 2013 na 14 dni (w tym czasie 
odbywają się obowiąkowe praktyki w zakładach pracy w szkole). 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27961 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna - międzynarodowa edukacja w Zawierciu 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja 
ul. Miodowa 1 
42-400 Zawiercie 
email: stanlech@op.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 225715,27 PLN 

Krótkie streszczenie: 
1. Nasz projekt zatytułowany jest: "Praktyka zagraniczna - międzynarodowa edukacja w Zawierciu" i zakłada on 
przyjazd na praktykę 24 uczniów: z zawodów gastronomicznych: łącznie 18 uczestników i zawód technik 
logistyk - 6 uczestników. 
Odbędą oni swoje praktyki w Turyngii (środkowe Niemcy) w terminach: 

 1 grupa - 22.11.12 - 22/23.12.12 (10 gastronomów) i 1 opiekun 

 2 grupa - 04.04.2013- 05./06.05.2013 (8 gastronomów i 6 logistyków) i 1 opiekun 
3. Cele projektu: 

 poznanie charakterystyki pracy w niemieckich hotelach, restauracjach i centrum logistycznym 

 rozwinięcie umiejętności zawodowych 

 nabycie kompetencji swobodnej komunikacji w języku niemieckim 

 odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań 

 nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 

 rozwój osobowościowy 

 poznanie cech charakterystycznych regionu Turyngii 

 nawiązanie nowych znajomości 

 samodzielne organizowanie sobie czasu wolnego. 
4. Cała grupa uczestników weźmie udział w przygotowaniach do praktyki (językowe, zawodowe, mentalno-
informacyjne) oraz wyjazdach edukacyjnych na terenie Turyngii.  
5. Każdy taki wyjazd będzie potem analizowany przez młodzież pod kątem merytorycznym z pomocą 
nauczyciela - zawodowca. 
6. Wierzymy, że młodzież wróci po praktyce bardzo zadowolona, zmotywowania, gotowa do podejmowania 
nowych wyzwań. Liczymy na to, że udział w tej praktyce oraz nabyte umiejętności pomogą młodzieży w 
znalezieniu dobrej pracy. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich danych kompetencji posłużą im 
jako cenne załączniki do teczki aplikacyjnej. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27962 

Tytuł projektu 
Praktyki zawodowe sposobem na podniesienie atrakcyjności zawodowej na 
europejskim rynku pracy 

Beneficjent 

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze 
Armii Polskiej 15a 
56-200 Góra 
tel. 65 543 26 60,   
email: frat@wp.pl 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 329936,64 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt dotyczy uczniów ZS w Górze, realizujących szkolenie zawodowe w technikum: mechanicznym, 
budowlanym, hotelarskim i logistycznym. Stanowić on będzie część szkolenia zawodowego uczniów, dla 
których przewidziano praktyki zawodowe w programie nauczania w przedsiębiorstwach przez okres 3 tygodni. 
We wdrażanie projektu będzie zaangażowany ZS w Górze – po stronie polskiej, przy wsparciu Starosty Powiatu 
Górowskiego, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Cechu Rzemiosł Różnych, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Pracy w Górze a ze strony niemieckiej firma VFBQ i 
pracodawcy niemieccy z regionu Brandenburgii. Będą oni współpracować z nami w zakresie organizacji miejsc 
praktyk, ich przeprowadzaniu, monitorowaniu, ewaluacji, walidacji oraz wystawianiu certyfikatów 
poświadczających zdobyte umiejętności. Przyjmującymi na praktyki zawodowe będą  firmy budowlane, 
logistyczne, warsztaty samochodowe, hotele i centrum kształcenia praktycznej nauki zawodu w Brandenburgii. 
Praktyki będą stanowić integralną część szkolenia zawodowego i będą trwać przez 3 tyg. I faza praktyk 
przewidziana jest w 12/2012, II w 03/2013. Projekt jest zaplanowany dla 2 grup, po 20 osób. Podczas praktyk 
przewiduje się 2 wizyty monitorujące. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie teorii zdobytej w ramach zajęć 
szkolnych z praktyczną umiejętnością obsługi potencjalnych klientów zgodnie z wymogami europejskiego 
rynku pracy oraz zmianami organizacyjnymi, jakie zachodzą w sektorze usług logistycznych, hotelarskich, 
budowlanych i mechaniki samochodowej. Doświadczenie zawodowe nabyte przez beneficjentów projektu 
zwiększy ich szanse zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i rynkach europejskich, będzie stymulować ich 
rozwój osobisty i zawodowy po ukończeniu szkoły, poszerzy ich wiedzę i kompetencje kluczowe, uczyni z nich 
świadomych swojej wartości pracowników oraz wykształci w nich postawę przedsiębiorczą. Pobyt w 
Niemczech pomoże naszym uczniom w doskonaleniu  znajomości języków obcych: niemieckiego i angielskiego, 
w rozwijaniu elementu integracji europejskiej w ramach uczenia się, w  podejmowaniu inicjatyw w zakresie 
przedsiębiorczości oraz rozwój kompetencji społecznych, kulturowych i obywatelskich. Po zakończeniu praktyk 
każdy z nich otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie praktyk wraz z opisem umiejętności, które zdobył a 
promotor będzie aplikował o Europass Mobilność. Naszym zamiarem jest takie przygotowanie praktyczne 
ucznia aby znalazł on pracę w powiecie o najwyższym wskaźniku bezrobocia na Dolnym Śląsku. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27966 

Tytuł projektu Sztuka renowacji elementów architektury 

Beneficjent 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku 
ul. Koszalińska 5 
76-200 Słupsk 
tel. 59 845 70 00,   
email: rozi158@wp.pl, ckp@sl.onet.pl 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 155898,44 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt odnosi się  do podniesienia kompetencji kluczowych i zawodowych  uczniów Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Słupsku w zakresie techniki renowacji elementów architektury. Technik renowacji elementów 
architektury jest nowym zawodem zaproponowanym przez MEN na rok szkolny 2012/2013. Poprzez projekt 
Centrum chce zainteresować uczniów nowym zawodem tak, aby młodzież chciała kształcić się w tym kierunku 
oraz w przyszłości pracować w tym zawodzie. Głównym celem projektu jest przeszkolenie uczniów w ramach 
szeroko rozumianej  technik i technologii renowacyjnych stosowanych w konserwacji zabytków architektury.  
W trakcie stażu uczniowie zapoznają się z dawnymi technikami zdobniczymi występującymi w architekturze. 
Należą do nich: technika modelarsko-odlewnicza, dzięki której wykonywane są wszelkiego rodzaju elementy i 
detale architektoniczne płaskorzeźbione i przestrzenne z gipsu i ze sztucznego kamienia, technika robót 
ciągnionych, którą wykonywane są różnego rodzaju gzymsy, listwy profilowane, technika stiuku i stiuku 
intarsjowanego, technika wykonywania sztukaterii z masy papierowej, sztukaterii z narzutu, technika fresku 
mokrego i suchego, technika mozaiki. Atutem zajęć ćwiczeniowych,  jest to, że oprócz kopii realizowane są 
także autorskie projekty uczniów. Tak, więc można śmiało powiedzieć, że „renowator” jest nie tylko odtwórcą, 
ale także kreatywnym twórcą. Absolwent specjalności renowacja elementów architektury to człowiek z 
szeroką wiedzą o stylach architektonicznych, posiadający znajomość starych technologii zdobnictwa oraz zasad 
technik konserwatorskich, posiadacz dużych zdolności manualnych i umiejętności organizacji miejsca pracy. 
Projekt przeznaczony będzie dla uczniów klas zawodowych o specjalizacji– Stolarz meblowy, technik 
technologii drewna oraz technik robót wykończeniowych z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. 
Technika renowacji elementów architektury do tej pory była jedynie jednym z tematów rozwijanych na 
zajęciach praktycznych, jednak program nauczania przewidywał na te zagadnienia zbyt mało godzin alby 
rozwinąć w uczniach zainteresowanie tymi umiejętnościami. Renowacja elementów architektury jest w 
pewnym rodzaju dziedziną sztuki, którą niejako trzeba rozwijać a szkoła zawodowa nie stwarza możliwości 
zdecydowanego zainteresowania tymi umiejętnościami. Poprzez wyjazdy na staże zagraniczne chcemy nie 
tylko zainteresować młodzież zawodem, ale również dać możliwość zaobserwowania rozwoju tych 
umiejętności w kraju partnera. Staż przewidywany w ramach tego projektu miałby poszerzyć wiedzę i 
umiejętności uczniów w tym zakresie, tak, aby mogli  oni zainteresować się tymi dyscyplinami na tyle by w 
późniejszym czasie być jednymi z najlepszych specjalistów w dziedzinie renowacji architektury. Na obecnym 
rynku pracy obok mechanicznego wyrobu coraz bardziej doceniane jest rękodzieło, które jest nie tylko 
oryginalne, nietuzinkowe, ale również bardziej dokładne. Wyjazd uczniów na staż oprócz doskonalenia ich 
umiejętności ma również wpłynąć na ich rozwój osobisty – rozwijać ich umiejętności językowe (niemiecki), 
pracy w zespole, zarządzania własnym czasem, umiejętności autoprezentacji, wiary w własne umiejętności 
oraz rzutować na rozwój mobilności. Oczekiwanym rezultatem ma być podniesienie kompetencji kluczowych i 
zawodowych uczniów oraz stworzenie wspólnie z nauczycielami CKP materiałów tematycznych, które będzie 
można wykorzystywać na zajęciach w celu szkolenia w tym zawodzie kolejnych uczniów. Ponadto Centrum 
zorganizuje konkurs związany z tematyką projektu oraz przygotuję wystawę najciekawszych prac uczestników 
stażu. Realizacja programu odbywać się będzie w trzech grupach po 6 osób + opiekun w terminie od 
01.10.2012 do 31.10.2013. Długość stażu to 3 tygodnie jest to optymalny czas na realizację założonych celów. 
2 tygodnie przed wyjazdem, uczniowie będą odbywać przygotowanie kulturowe, pedagogiczne oraz językowe 
przygotowujące ich do pobytu. Pierwszy wyjazd  listopad 2012, drugi luty 2013,trzeci maj 2013. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27977 

Tytuł projektu Innowacje we fryzjerstwie 

Beneficjent 

Technikum Fryzjerskie w Częstochowie ZDZ w Katowicach 
ul. Jagiellońska 141 
42-200 Częstochowa 
tel. 34 365 88 53,   
email: m.sygiet@zdz.katowice.pl, s-czest@zdz.katowice.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 220881,21 PLN 

Krótkie streszczenie: 
W projekcie uczestniczyć będzie 20 uczniów Technikum Fryzjerskiego w Częstochowie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Grupę tych uczniów 
stanowić będą osoby, które do tej pory miały możliwość kształcenia się w zawodzie jedynie w kraju. Nie 
korzystali oni dotychczas z żadnych dodatkowych form kształcenia w postaci praktyk zagranicznych. Praktyka 
zawodowa jest realizowana w szkolnych pracowniach fryzjerskich, gdzie bezpośredni kontakt z klientem jest 
ograniczony. Oczekiwania pracodawców i wymagania stawiane przyszłym pracownikom w UE jak i w Polsce 
zmuszają do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Sytuacja społeczno - gospodarcza uwarunkowana procesami 
integracyjnymi w Europie rzutuje równiez na proces kształcenia zawodowego, który nie może opierać się tylko 
na systemie obowiązującym w naszym kraju. Dlatego właśnie projekt będzie odpowiadał przede wszystkim 
potrzebom elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności edukacyjnej i 
zawodowej uczniów.Założeniem projektu jest wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i umiejętności, wzrost 
kompetencji zawodowych i nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się stosowanymi metodami pracy 
w zawodzie technik usług fryzjerskich z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Projekt jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję w dziedzinie fryzjerstwa i zapotrzebowania na nowe 
kompetencje w tym zawodzie i doskonalenie juz posiadanych.  
Ogólnym celem projektu jest wskazanie uczniom dróg mobilności zawodowej i odpowiedzi na pytanie, jak 
odnieść sukces w swoim zawodzie?, a także zmiana postawy życiowej młodych ludzi oraz zainicjowanie 
procesu potrzeby kształcenia ustawicznego, mającego na celu podnoszenie umiejętności zawodowych w 
danym zawodzie. 
Oczekiwanymi rezultatami projektu są przede wszystkim wypracowane nowe umiejętności zawodowe i 
metody pracy, a także umiejętność poszukiwania nowych autorskich koncepcji pracy w zawodzie. Bardzo 
ważnym osiągnięciem będzie również podniesienie samooceny i wzrostu konkurencyjności na europejskim 
rynku pracy, a także uzyskanie certyfikatów potwierdzajacych udział w praktykach zgranicznych i odbyciu 
kursów językowych i kulturoznawczych, a także pełniejsze wykorzystanie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. 
Dzięki projektowi, uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat kultury hiszpańskiej, tradycji, społeczeństwa 
oraz religi, a także poznają podstawy jezyka hiszpańskiego. 
Projekt zakłada zorganizowanie jednego czterotygodniowego wyjazdu dla 20 osobowej grupy młodzieży 
kształcącej się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Termin odbycia praktyki obejmuje miesiąc czerwiec 2013 
roku. Miejscem docelowym jest Granada/Kordoba w Hiszpanii. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27978 

Tytuł projektu 
Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych, kluczem do rynków pracy w zjednoczonej Europie. 

Beneficjent 

Zespół Szkół Technicznych w Nysie 
ul. Szopena 4 
48-300 Nysa 
tel. 77 433 21 19,   
email: hesem@op.pl 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 152690,45 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Głównym założeniem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia 
warsztatowego za granicą. Udział w projekcie wyposaży młodzież w umiejętność realizowania ciągle nowych 
zadań w częściowo zmieniających się sytuacjach. Wszelkie zdolności i znajomości będą kreowane w trakcie 
praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. 
Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności na materiałach dostępnych w warsztatach w małych grupach, 
wspólnie z młodzieżą niemiecką.  
Projekt dotyczy tematyki z obszaru rzemiosła budowlanego ukierunkowanego przede wszystkim na 
zagadnienia związane z technologią ścian wewnętrznych. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie mogła 
zapoznać się z nowoczesnym i postępowym rzemiosłem budowlanym. Uczniowie i uczennice zapoznają się z 
oszczędnymi metodami kreowania budynków, które umożliwiają nieograniczoną możliwość zmian w 
planowaniu i wykorzystaniu obiektu, a przy tym gwarantują najkrótsze terminy wykonania i szerokie 
spełnienie obowiązujących norm budowlanych i ekologicznych. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość 
zaznajomienia się z technologią stawiania oraz wykończenia obiektów budowlanych metodą na sucho. Podczas 
zagranicznych praktyk młodzież z naszej szkoły będzie miała również okazję zdobycia wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej z zakresu wyboru techniki montażu ścian wewnętrznych budynku w oparciu o parametry 
techniczne ustalone dla sporządzonych projektów obiektów. Podczas praktyk zagranicznych uczniowie i 
uczennice z naszej szkoły zapoznają się z techniką kreowania ścian z łękami, elementami dekoracyjnymi w 
kształcie łuku oraz łukami podwyższonymi i obniżonymi. Młodzież z naszej szkoły zapozna się z 
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi budynków, jako jednymi z najistotniejszych przedsięwzięć związanych z 
bezpieczeństwem użytkowników, ochroną obiektów budowlanych i ich zawartości. Uczestnicy będą potrafili 
dobrać materiały budowlane pod względem właściwości przeciwpożarowych, pod kątem obiektów związanych 
z pobytem dużej liczby ludzi lub przechowywaniem wartościowych materiałów i sprzętu. Nowoczesne 
technologie budowlane stosowane w Niemczech to technologie typowo ekologiczne, dlatego też wyjazd do 
Niemiec na praktyki da młodzieży szansę na poznanie sposobów stawiania oraz wykończania obiektów zgodnie 
z działaniem na rzecz ochrony środowiska.  
Projekt umożliwi młodzieży nabycie i pogłębienie umiejętności kluczowych w dziedzinie budownictwa, co 
zagwarantuje im większe możliwości zawodowe na rynku europejskim. Nasilające się migracje i dążenie do 
podjęcia pracy w UE mobilizuje uczniów do podnoszenia umiejętności praktycznych i przełamania bariery 
językowej.  
Udział w stażu zakłada również doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w mowie 
potocznej i terminologii branżowej oraz poznanie kultury i obyczajów Niemiec oraz atrakcji turystycznych 
regionu Brandenburgii. Młodzież z naszej szkoły pochodzi w dużej mierze ze środowisk o niskiej mobilności.  
Wyjazd na praktyki poza region zamieszkania a zwłaszcza za granicę stworzy potrzebę mobilności, 
poszukiwania swojego miejsca w życiu zawodowym poza lokalnym środowiskiem.  
Jednym z celów projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, 
natomiast rezultatem rozwinięcie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych uczniów. Projekt zakłada 
uczestnictwo grupy 20 uczniów i uczennic technikum zawodowego klas drugich i trzecich. Staż odbędzie się w 
kwietniu 2013 roku w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego 
Berlina i Brandenburgii. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27980 

Tytuł projektu 
Jak przyciągnąć turystę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże 
zawodowe w Hiszpanii. 

Beneficjent 

Zespół Szkół nr 7 im. Szczapana Bońkowskiego 
ul. Chłodna 36/46 
00-872 Warszawa 
tel. 22 620 93 44,   
email: zs7@zs7.eu 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 101459,05 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Nasz projekt jest odpowiedzią na otwierające się w Polsce nowe miejsca pracy związane z turystyką. Udział w 
stażach zawodowych wezmą uczniowie klas drugich i trzecich technikum ( zawód: technik obsługi turystycznej 
). Celem niniejszego projektu jest zapoznanie uczestników z zasadami działania firm wysoko rozwiniętej 
gospodarki państw zachodnich oraz zapoznanie  z nowoczesnym zarządzaniem, kierowaniem i prowadzeniem 
firmy turystycznej ze szczególnym naciskiem na zasady promocji, marketingu i reklamy produktów 
turystycznych. Dlatego staże zawodowe odbywać się będą w firmach specjalizujących się i mających ogromne 
doświadczenie w tym właśnie zakresie. Dzięki temu projektowi uczestnicy mają nauczyć się, w jaki sposób 
poszukiwać klietntów, jak wykorzystać nie tylko same narzędzia marketingowe, ale również potencjał 
regionów naszego kraju. Bardzo ważna w tym względzie jest wiedza z zakresu działania firm zachodnich, ich 
struktur oraz sposobów przyciągania turystów. W tą właśnie wiedzę chcemy wyposażyć naszych uczestników.  
Staż odbywać się będzie w dwóch etapach (lata szkolne 2012/2013 oraz 2013/2014). Każda z grup uczestników 
wyjedzie na cztery tygodnie stażu. Miejscami stażu będą dwie firmy turystyczne o międzynarodowym zasięgu  
miasta Saragossa (region: Aragonia). Uczestnicy projektu podzielą się po odbyciu staży swoim doświadczeniem 
i wiedzą z innymi uczniami naszej szkoły wzbogacając tym samym i upraktyczniając zajęcia z takich 
przedmiotów jak: przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie, ekonomika. Mamy nadzieję, że realizacja tego 
projektu przyczyni się w jakimś stopniu do rozwoju regionalnego a być może i krajowego ponieważ uczestnicy 
projektu ucząc się, jak promować produkty turystyczne będą jednocześnie reklamować nasze polskie regiony. 
Chcemy zachęcić w ten sposób Hiszpanów do odwiedzania naszego kraju. Umiejętności, jakie nabędą 
uczniowie są nieocenione i z pewnością bardzo poszukiwane przez pracodawców polskich firm turystycznych i 
zwiekszą szanse naszych uczniów na rynku pracy po skończeniu szkoły. Dodatkowo projekt ten będzie dla nich 
szansą na podniesienie własnej samooceny i motywacją do późniejszej walki o lepszą przyszłość.Jako załącznik 
do niniejszej zaplikacji zamieściliśmy krótką charakterystykę firm, w których odbywać się będą staże 
zawodowe. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-27984 

Tytuł projektu 
Na drodze do kariery - praktyki zawodowe dla technika logistyka i technika 
ekonomisty 

Beneficjent 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 
ul. Szkolna 11 
28-200 Staszów 
email: piotrwie@interia.pl 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 220495,77 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Promotorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. Partnerem projektu jest 
firma VITALIS GmbH Gut Wehlitz w Schkeuditz (Niemcy). Beneficjentami jest 24 uczniów technikum w 
zawodzie technik logistyk oraz technik ekonomista, którzy chcą pogłębić zdobytą w szkole wiedzę i 
umiejętności z zakresu przygotowania zawodowego, doskonaląc znajomość języka niemieckiego. Uczniowie 
pod opieką nauczycieli będą odbywać praktykę w niemieckich firmach w okresie od 20 maja do 15 czerwca 
2013 roku. Projekt odpowiada następującym potrzebom: podniesienie jakości kształcenia, dostosowanie 
polskich norm kształcenia do norm europejskich, wyszkolenie przyszłej kadry pracowniczej, zdobycie 
dodatkowych doświadczeń zawodowych, możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenie prestiżu 
naszej placówki oświatowej w środowisku lokalnym, zwiększenie motywacji do nauki nowożytnych języków 
obcych i przedmiotów zawodowych wśród uczniów. Najważniejsze cele i oczekiwane rezultaty projektu to: 
zwiększenie jakości nauczania, zwiększenie motywacji uczenia się języków obcych w szczególności języka 
niemieckiego, wdrażanie nowych technologii, kształtowanie kreatywności, wyposażenie ucznia w nowe - 
kluczowe umiejętności, kształtowanie systematyczności, samodzielności oraz odpowiedzialności, dodatkowe 
wyposażenie beneficjentów w umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, ukształtowanie umiejętności i 
nawyków zawodowych beneficjentów, przygotowanie przyszłego pracownika do wykonywania wyuczonego 
zawodu oraz swobodnie poruszającego się na rynku pracy w zjednoczonej Europie. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-28010 

Tytuł projektu Młodzi informatycy poznają europejskie standardy wymagań zawodu 

Beneficjent 

Niepubliczne Technikum w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach 
ul. Ćmielowska 4 
27-500 Opatów 
tel. 15 868 41 56,   
email: opatow@zdz.kielce.pl, jpawlinski@zdz.kielce.pl 

Liczba uczestników 26 

Dofinansowanie 275091,74 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Uczestnikami projektu będą uczniowie z III klasy Niepublicznego Technikum w Opatowie, kształcący się w 
systemie dziennym w zawodzie technik informatyk.  
Projekt przewiduje odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych, w których weźmie udział 26 uczniów. Staż 
będzie realizowany we Włoszech w regionie Emiglia - Romagnia.  
Miejscem praktyk zawodowych będą przedsiębiorstwa o profilu informatycznym.  
Przed rozpoczęciem stażu młodzież odbędzie 60 godzinne przygotowania kulturowo-językowe i pedagogiczne. 
Projekt odpowiada potrzebom uczniów związanych z doskonaleniem umiejętności zawodowych poprzez 
praktyczne zdobywanie wiedzy i doświadczeń w szerokiej i trudnej dziedzinie, jaką jest informatyka. Ponieważ 
projekt został przygotowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami jego realizacja jest ukierunkowana 
na poprawę kompetencji zawodowych uczniów w celu wykorzystywania zdobytych umiejętności w dalszym 
kształceniu i na rynku pracy. Uczestnicy stażu będą mieli okazję poszerzyć wiedzę teoretyczną, wykorzystać ją 
w praktyce jak również porównać zdobytą wiedzę ze standardami włoskiej firmy/instytucji. 
Podczas praktyk we włoskich przedsiębiorstwach uczestnicy zapoznają się z ich strukturą organizacyjną i 
technikami pracy. Uczniowie poznają również nowoczesne technologie IT oraz aktualne rozwiązania branżowe 
stosowane na  rynku informatycznym. Realizacja staży będzie doskonałą okazją do skonfrontowania polskiego i 
włoskiego systemu kształcenia zawodowego. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalić znajomość 
branżowego języka angielskiego oraz poznają podstawy języka włoskiego, co będzie pomocne przy adaptacji w 
nowym środowisku.  
Wykorzystanie nabytych doświadczeń zwiększy konkurencyjność uczniów na współczesnym rynku pracy. 
Wpłynie na ich mobilność poprzez ograniczenie lub zniwelowanie różnic kulturowych, bariery językowej i 
braku przejrzystości kwalifikacji. Ukończenie zagranicznego stażu zawodowego poświadczone będzie 
certyfikatem Europass Mobilność przedstawiającym zdobyte kwalifikacje i kompetencje.  
Realizację stażu przewidziano w okresie: 
- pierwsza grupa od 29.09.2012r. do 27.10.2012r. 
- druga grupa od 28.09.2013r. do 26.10.2013r. 



 
Numer projektu 2012-1-PL1-LEO01-28064 

Tytuł projektu Przyszłość przez doświadczenie 

Beneficjent 

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we 
Wrocławiu 
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 
58-314 Wrocław 
tel. 71 344 65 70,   
email: t.szmich@ohp.pl, c.witkowska@ohp.pl 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 225241,50 PLN 

Krótkie streszczenie: 
Projekt "Przyszłość przez doświadczenie" -  skierowany jest do 30-osobowej grupy młodzieży zagrożonej 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym (osoby ze specjalnymi potrzebami) kształcącej się w szkołach 
zawodowych na terenie województwa dolnośląskiego w kierunku- kucharz / murarz (w tym głównie uczniowie 
Hufców Pracy).  
Pochodzenie i status społeczny uczestników utrudnia zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji potrzebnych na rynku 
pracy. Bezrobocie, uzależnienie od systemu opieki społecznej i wyuczona bezradność- przekazywane są z 
pokolenia na pokolenie.  
Statystyki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  wskazują, że wraz z problemem bezrobocia wśród 
młodzieży pojawia się kolejny istotny problem braku doświadczenia zawodowego. 
Projekt przewiduje odbycie praktyki zawodowej w Niemczech i tym samym zdobycie dodatkowego 
doświadczenia zawodowego na nowym rynku oraz do uzyskania dodatkowych umiejętności: znajomości 
terminologii fachowej w języku niemieckim (niemiecki branżowy), wzmocni zdolności adaptacyjne i 
osobowościowe. Wszystkie te czynniki wpłyną na zwiększenie mobilności, samodzielności uczestników oraz 
polepszą ich funkcjonowanie na otwartym europejskim rynku pracy. 
Profil praktyk został wybrany na podstawie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy. Wg. statystyk 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2011 r. pracodawcy wymieniają m.in zapotrzebowanie na 
pracowników reprezentujacych zawody z grupy "pracownicy usług osobistych i  sprzedawcy" (głównie 
kucharz), "pracownicy przy pracach prostych" (pomoc kuchenna).  Wg. rankingu zawodów w województwie 
dolnośląskim w 2010 roku, jednym z najbardziej deficytowych zawodów jest murarz oraz pracownik 
budowlany. 
 


