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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37030 

Tytuł projektu Nowe technologie w ceramice i sztukaterii 

Beneficjent Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 307404,22 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczy 36 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu, którzy będą odbywali praktyki  
w Niemczech w dwóch grupach. Młodzież pochodzi 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  projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, 
stwarzając możliwość przeszkolenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych  umiejętności. Miejscem realizacji projektu 
będzie Centrum Kształcenia Budowlanego Magdburgu. Działania rozpoczną się we wrześniu 2013 roku, a zakończą w sierpniu 
2014. Wymiana odbędzie się  w październiku 2013 (I grupa) i w maju 2014 (II grupa). Czas pobytu za granicą wynosi  
2 tygodnie i  jest adekwatny do zakładanych celów, a wybór partnera przyjmującego odpowiedni dla celów stażu 
zagranicznego. Celem nadrzędnym projektu jest zaspokojenie potrzeb zawodowych uczestników, które będą miały duży 
wpływ na dalszy rozwój zawodowy oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy. Realizacja projektu będzie znacząca  
w kontekście sektorowym i regionalnym. Projekt zakłada realizację zagadnień horyzontalnych w ramach projektu  
(promocja szeroko rozumianej równości oraz równouprawnienia zawodowego). Realizacja projektu zapewni współpracę  
z pracodawcami z branży plastycznej, ogrodniczej, budowlanej, reklamowej i stworzy możliwość zaistnienia uczestników na 
regionalnym rynku pracy. Cele projektu to: rozwijanie umiejętności kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem obszaru: 
sztukateria i ceramika;  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 ceramicznych i sztukateryjnych; poznanie metod planowania i tworzenia ceramicznych 
rzeźb ogrodowych; poznanie innowacyjnych technologii wykorzystywanych w nowoczesnych aranżacjach sztukateryjnych; 
nauka rozpoznawania i dobierania odpowiednich materiałów i narzędzi do planowanych projektów; wytwarzanie donic 
ceramicznych z gliny szamotowej, masy ceramicznej i glinki; modelowanie, dekorowanie, z zastosowaniem sztukatrii i wypał 
ceramiki w piecu elektrycznym lub gazowym; umiejętność opracowania detalu i faktury rzeźby ceramicznej; umiejętność 
wyboru ekologicznych materiałów dekoracyjnych współgrających z otoczeniem przyrody. 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37033 

Tytuł projektu Promoting employability skills of VET trainees with mild mental retardation 

Beneficjent Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 71040,87 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu są uczniowie Zasadniczej Szkoły zawodowej nr 5 w Cieszynie dla uczniów  
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim. Ze względu na niepełnosprawność uczestników, w projekt zostaną 
również zaangażowani opiekunowie, których zadaniem będzie bezpośredni nadzór, opieka oraz doradztwo i wsparcie, 
zwłaszcza psychologiczne. Uczniowie szkoły, pomimo swoich niepełnosprawności często angażują się w przedsięwzięcia 
mające na celu ocenić ich umiejętności, podnieść kwalifikacje zawodowe i własną samoocenę. Bardzo często w konkursach 
zajmują bardzo wysokie miejsca, wielokrotnie wyprzedzając swoich pełnosprawnych rówieśników. Jako szkoła staramy się dać 
im jak najwięcej możliwości nabywania praktycznych umiejętności oraz dostosowania się do różnych wymagań i miejsc pracy. 
Ten projekt daje naszym wychowankom możliwość rozwoju umiejętności zawodowych (potwierdzonych oficjalnym 
certyfikatem), które w przyszłości pomogą im w pracy zawodowej, ale również dają szansę na wyrównanie możliwości 
zdobycia przez nich pracy na rynku, który charakteryzuje się dużą konkurencją. Innym oczekiwanym rezultatem jest ich 
szeroko pojęty rozwój umiejętności zawodowych. Ze względu na fakt, że praktyki będą odbywać się zagranicą (Turcja, Izmir), 
w mieście odwiedzanym przez turystów z całego świata, uczniowie poznają tajniki kuchni nie tylko tureckiej,  
ale i międzynarodowej. Ten aspekt pozwoli uczniom uczestniczącym w tym wyjeździe poznać nowe smaki, dania oraz sposoby 
ich przyrządzania. Termin praktyk - maj 2014, jest sezonem letnim i wakacyjnym w Turcji, co dodatkowo daje większe 
możliwości i szanse rozwoju.Celem odbycia praktyk w zagranicznych instytucjach jest wcześniej już wspomniane podniesienie 
umiejętności praktycznych w ramach zawodu, ale ważnymi dla ich rozwoju celami są również podniesienie poczucia własnej 
wartości, usamodzielnienie (zarówno w kontaktach z współpracownikami, jak i w zakresie wykonywanych zadań), zmiana 
środowiska obejmująca wszystkie sfery w tym różnice kulturowe, kuchnie międzynarodowe, wyposażenie pracowni, 
zapoznanie z realiami pracy poza granicami Polski. Podniesienie umiejętności językowych zarówno w sferze codziennego 
użytku, jak i w zakresie terminologii kulinarnej i zawodowej będzie kolejną korzyścią wynikającą z realizacji projektu. 
Wszystkie te cechy pozytywnie wpłyną na zniwelowanie stresu oraz pomogą im w lepszej adaptacji oraz samodzielności po 
zdobyciu przez nich pracy. Po powrocie z praktyki uczniowie zostaną zobowiązani do zorganizowania praktycznych 
warsztatów kulinarnych promujących zdobytą przez nich wiedzę wśród swoich kolegów, co pozwoli również tym uczniom 
skorzystać z umiejętności uczestników praktyk zagranicznych. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37042 

Tytuł projektu Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 388071,04 PLN 

Krótkie streszczenie:  
„Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością” to tytuł projektu jaki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3  

w Malborku pragnie zrealizować wspólnie z partnerem zagranicznym ADC College z Harrow w Londynie.Troszcząc się  
o przyszłość naszych uczniów chcielibyśmy zapewnić im możliwość odbywania praktyk w nowoczesnych firmach, stosujących 
technologie i rozwiązania gwarantujące prawdziwie europejski poziom produktom i usługom. Gastronomia, hotelarstwo  
i informatyka to sektory usług, na które w naszym regionie stale rośnie zapotrzebowanie, ale postęp wymusza również 
modernizację i zmiany, dlatego trudno o obiekty odpowiadające takim kryteriom. Miejsca praktyk w powiecie oferują 
skromne możliwości rozwoju i odbiegają od wysokiego standardu europejskiego dlatego chcielibyśmy, aby młodzież 
kształcąca się w tak kluczowych zawodach, miała okazję nabycia umiejętności zawodowych podczas staży realizowanych  
w ramach programu Leonardo da Vinci w Wielkiej Brytanii.W projekcie zawarto propozycję 4 tygodniowego stażu 
zawodowego, planowanego na miesiące wrzesień/październik 2014, dla grupy 30 uczniów, kształcących się w III klasach  
w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk, wyjeżdżających pod 
opieką dwóch nauczycieli.Przebieg staży każdej z grup zawodowych jest zgodny z programem praktyk oraz podstawą 
kształcenia. Ich realizacja odbędzie się w obiektach hotelarskich, restauracjach i obiektach gastronomicznych oraz firmach 
zajmujących się technikami informatycznymi (IT) w Londynie. Uczniowie zostaną zakwaterowani u rodzin angielskich  
w dzielnicy Harrow, a ich miejsca pracy będą oddalone nie dalej niż godzinę drogi od miejsca zamieszkania. Wyjazd na 
praktyki zostanie poprzedzony przygotowaniem kulturowo językowym obejmującym zajęcia z branżowego języka 
angielskiego, zajęcia z pedagogiem oraz zajęcia przybliżające młodzieży kulturę Wielkiej Brytanii. Przygotują one uczniów 
emocjonalnie na to, co czeka ich podczas pobytu w Londynie ze strony zawodowej oraz kontaktu z kosmopolitycznym 
środowiskiem Londynu. Dla większości uczniów to także pierwsza lekcja samodzielnego życia z dala od rodziny dlatego 
chcielibyśmy ich kompleksowo przygotować, aby potrafili ten czas, pod każdym względem dobrze wykorzystać. Realizacja 
staży zawodowych poza granicami kraju odpowiada potrzebom zmieniającego się rynku pracy, zapewnia najzdolniejszym 
uczniom możliwości kreatywnego rozwoju zawodowego i zdobycie prócz wiedzy, także konkretnych umiejętności. Uczestnicy 
projektu będą mieli okazję zobaczyć i poznać nowe standardy usług oraz produktów. Realizując staż poprawią swoje 
umiejętności językowe, dzięki temu staną się bardziej konkurencyjni i mobilni zawodowo oraz zmotywowani do dalszej nauki, 
także po zakończeniu projektu. Chcielibyśmy, aby samodzielne funkcjonowanie podczas stażu nauczyło ich zdecydowania 
 w działaniu, otwartości na to co nieznane, odpowiedzialności, aby rozwinęło w nich zdolności interpersonalne. Jesteśmy 
przekonani, że staże lepiej przygotują młodzież do świadomego pojmowania przyszłości wybranych przez siebie zawodów.  
Po powrocie uczniowie przygotują stronę internetową prezentującą ich wyjazd, podzielą się swoją wiedzą, także  
na konferencji. Zaprezentują szerszej publiczności to czego się nauczyli, przedstawią standardy odbywania staży i miejsca 
swoich praktyk, poczęstują wyrobami kulinarnymi poznanej kuchni angielskiej przygotowanymi na warsztatach. Mamy 
nadzieję, że lokalni przedsiębiorcy zechcą skorzystać z prezentowanych rozwiązań w swoich firmach (np. organizując  
w przyszłości lepsze staże), a nauczyciele i dyrektorzy pozostałych placówek zainteresują się innowacyjnymi formami 
kształcenia zawodowego. Sami także będziemy czerpać z tego, czego uczniowie nauczyli się podczas praktyk, aby nauczanie 
zawodów w naszej placówce wzbogaciło się o nowe standardy, także w zakresie przekazywanej wiedzy, podnosząc tym 
samym jakość całego kształcenia. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37060 

Tytuł projektu 
Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie 
Wlkp. 

Beneficjent Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 209158,49 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach  działających w branży 
gastronomiczno-hotelowej, współpraca z BFW, Restauracje:Turm 24,Frankfurter Kartoffelhaus,Ratskeller, 
Kontor,Brunnencafe i Cafe Diana; Hotele:Ramada i Zur Alten Oder.Uczestnikami projektu będzie grupa uczniów klas 2-3 
technikum, kształcących się w zawodach technik organizacji usług gastronomicznych,technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Czas trwania projektu zaplanowano na przestrzeni IX.2013-VII.2014,instytucjami współpracującymi będą 
Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. im. Febronii Gajewskiej-Karamać oraz Zakład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii. Celem projektu jest również rozwój zawodowy 
uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą oraz 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 za granicą .Uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne 
kompetencje zawodowe, jak i wiedzę o innym kraju, 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 UE. Wszelkie umiejętności i znajomości będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie 
z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności  
w małych grupach (2-4os). Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka zawodowa pokaże uczniom inne warunki kulturowe 
oraz potrzebę znajomości j.obcego w środowisku europejskim. Poznają fachowe słownictwo w j.niemieckim. Na zakończenie 
praktyki uczniowie otrzymają listy referencyjne od pracodawców niemieckich i zaświadczenia potwierdzające nabyte 
umiejętności zawodowei językowe. 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 przygotowujących 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 przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc dobrego fachowca w branży 
hotelowo-gastronomicznej. Wymiana międzynarodowa stwarza też okazję do poszukiwania miejsc pracy nie tylko  
we własnym kraju, ale na całym świecie. W ramach projektu zaplanowano: przeszkoleniew trakcie zajęć z doskonalenia 
językowego, kulturowego i pedagogicznego.Do rezultatów zaliczono: wzmocnienie motywacji do nauki, zdobycie wiedzy  
o nowych trendach w gastronomii i hotelarstwie, 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, 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 szkoływ mieście Gorzów Wlkp. 
 i w województwie lubuskim. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37067 

Tytuł projektu Staże informatyków 

Beneficjent Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 241835,64 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 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 20 uczniów  
i dwóch opiekunów. Staż rozpocznie się w październiku 2014. Partnerem jest ADC College-Harrow-Londyn, Centrum 
doradztwa zawodowego, prowadzące szkolenia zawodowe i kursy językowe. Staż techników informatyków  będzie w ADC 
College, która zapewnia wysoką jakość staży. Zakwaterowanie u rodzin angielskich, pokoje 2-3 osobowe. Młodzież w ramach 
kształcenia zawodowego na trzecim roku nauki odbywa staż w zakładach produkcyjnych zgodnych z profilami kształcenia  
w dziedzinie informatyki. 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. Uczestnicy 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 z terenów słabo 
rozwiniętych na europejskim rynku pracy. Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności uczniów na tymże rynku poprzez 
poznanie metod i technik pracy w kulturze zachodniej. Rezultatem będzie  uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz 
lepszych  perspektyw na podjęcie pracy zawodowej. Współpraca w projekcie stanowi bezcenną okazję do wymiany 
doświadczeń zawodowych. Doskonali również 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).  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37068 

Tytuł projektu 
Doskonalenie umiejętności prowadzenia agroturystyki konnej szansą rozwoju małych 
gospodarstw rolnych na terenie kraju 

Beneficjent Zespół Szkół im. A. Naruszewicza 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 114077,46 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu są uczniowie technikum hodowli koni w Janowie Podlaskim.  Zainteresowania hodowlą koni  rozwijają 
podczas praktycznej nauki zawodu w  najstarszej  w kraju -  Stadninie Koni. Nasi uczniowie  przyjechali z różnych części Polski. 
Większość  z nich pochodzi z terenów wiejskich, gdzie wraz z rodzicami zajmują się prowadzeniem  małych  gospodarstw 
rolnych. W projekcie weźmie udział 14-osobowa grupa młodzieży. W przygotowaniu i realizacji projektu uczestniczą dyrektor 
szkoły, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele języka angielskiego. Planujemy wyjazd uczniów w dwóch  
7- osobowych  grupach , każda z 1 nauczycielem, który będzie sprawował  nad nimi opiekę. Po rozmowach  z naszym 
węgierskim partnerem ustalono dwa terminy wyjazdów: pierwszy: 09-28.06.2014r. drugi: 04-22.08.2014r. Celem projektu jest 
kształcenie umiejętności w zakresie turystyki konnej. Poznanie kultury obcego kraju, nabycie umiejętności pracy  
w wielokulturowym zespole oraz konieczność porozumiewania się w obcym języku będzie kolejnym etapem w rozwoju 
naszych  uczniów. Zdobyte nowe kwalifikacje i doświadczenie pozwolą im na stworzenie i rozwój  własnych  gospodarstw  
zajmujących się agroturystyką konną lub zagwarantują możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37073 

Tytuł projektu Gardens of the World 

Beneficjent Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 207765,69 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Celem naszego projektu "Gardens of the World" jest umożliwienie uczniom naszej szkoły uczącym się na kierunku technik 
architektury krajobrazu poznania i rozwijania umiejętności zawodowych  
w różnych stylach ogrodowych. Szczegółowymi celami naszego projektu są:  
1) Poznawanie nowych trendów w kształtowaniu terenów zieleni,  
2) Ćwiczenie przez uczniów inwentaryzacji szaty roślinnej i elementów architektonicznych oraz dopasowywanie ich do 
poszczególnych stylów ogrodowych,  
3) Poznanie stylów ogrodowych (Ogród renesansowy - Villa Cicogna Mozzonii, Ogród botaniczny - Orto Botanico di Pisa, 
Zespół Ogrodowy w Watykanie, Giardino Boboli di Firenze, Giardino di Orticultura Firenze, Giardino dell Iris Firenze, itd.),  
4) Zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy z pracodawcami z UE,  
5) Poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez odbycie profesjonalnych staży i uzyskanie dokumentu Europass Mobilność.  
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II i III technikum architektury krajobrazu, którzy dotychczas nie odbywali praktyk 
(staży) poza granicami Polski. Projekt umożliwia im nabycie nowych wiadomości i umiejętności praktycznych w nauczanym 
zawodzie, podniesienie kwalifikacji zawodowych związanych z technologią upraw roślin ozdobnych, prac pielęgnacyjnych na 
terenach zieleni, poznanie zasad zrównoważonego rozwoju terenów zieleni z poszanowaniem wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz kulturowych we Włoszech. W trakcie realizacji projektu nasi uczniowie będą mogli praktycznie poznać 
różne style ogrodowe, wykonywać praktycznie studium historyczne poszczególnych ogrodów, poznać charakterystyczne 
elementy ogrodów renesansowych, botanicznych, specyficznych ogrodów watykańskich, itp. Projekt nasz odpowiada na 
zidentyfikowane potrzeby edukacyjne naszych uczniów, umożliwia im poznanie niespotykanej w Polsce roślinności, stylów 
ogrodowych, nowych technologii upraw i pielęgnacji roślin, poznawać nowe trendy w kształtowaniu terenów zieleni, 
Oczekiwanymi rezultatami projektu będą:  zdobyte przez uczestników projektu certyfikaty uczestnictwa w stażach i 
dokumenty Europass Mobility, wykonane przez uczniów dokumentacje i plany ogrodów, służące beneficjentom pośrednim, 
uczniom naszej szkoły z klas programowo niższych, wykonanie filmu dydaktycznego i zdjęć dokumentujących różne style 
ogrodowe, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym szkoły, wzmocnienie kompetencji językowych i 
kulturowych, zwiększenie szans na podjęcie pracy na europejskim rynku pracy po ukończeniu szkoły.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37079 

Tytuł projektu Stylista XXI wieku-nowoczesne fryzjerstwo w wymiarze europejskim 

Beneficjent Niepubliczne Technikum w Wadowicach ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 210468,87 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczy grupa 16 osób Niepublicznego Technikum w Wadowicach Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach. Czterotygodniowy staż odbędzie się we Włoszech, w Rimini, w terminie  
5-31.05.2014. Są to uczniowie uczący się w klasie o profilu technik usług fryzjerskich. Ich styczność z zawodem 
fryzjera na chwilę obecną ogranicza się do nauki zawodu na przedmiotach zawodowych oraz w pracowni 
fryzjerskiej, jaka znajduje się w szkole. Są to osoby, które do tej pory nie miały okazji poznać "innego" fryzjerstwa, 
nie wyjeżdżały za granicę ani nawet w obrębie kraju na praktyki. Ich wiedza ogranicza się do teorii oraz przekazu, 
jaki otrzymują od nauczycieli zawodu w szkole. Chcemy, zatem, by mieli możliwość "wyjścia na świat", zobaczenia 
innych technik pracy oraz poznania i nauczenia się najnowszych metod pracy. Fryzjerstwo to obecnie bardzo 
dynamiczna dziedzina, która nieustannie promuje nowe trendy i metody pracy.  By „nie wypaść z obiegu” trzeba 
stale być na bieżąco, nieustannie podnosić swój poziom by dorównać oczekiwaniom rynku i klientów. Nasz projekt 
kierujemy do młodych ludzi wpisując się w ich potrzeby poznawania świata, odkrywania nowych kultur oraz 
zdobywania doświadczenia. Poprzez organizację zagranicznego stażu chcemy wskazać młodzieży kierunki, jakimi 
powinni podążać by to oni stali się konkurencją oraz pożądanymi pracownikami. Rezultatami, jakie chcemy 
osiągnąć jest pozyskanie przez młodzież nowych doświadczeń na gruncie zawodowym, poznanie nowych technik  
i metod fryzjerstwa, uczestnictwo w europejskiej kulturze, wzbogacenie kompetencji w zakresie języków obcych. 
Odbycie praktyk przyczyni się też do poniesienia samooceny oraz wzmocni wiarę we własne siły i umiejętności. 
Założeniem, zatem naszego projektu jest przede wszystkim wzrost kompetencji zawodowych, nabycie nie tylko 
teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, które przełożą się na wzrost kompetencji  
w zawodzie fryzjer, co przyczyni się w przyszłości do zdobycie lepszego miejsca pracy. Obecna koniunktura jest 
bowiem bardzo niepewna dla młodych ludzi. Kształcenie zawodowe musi, zatem ewoluować i proponować 
uczniom nowe drogi rozwoju. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37081 

Tytuł projektu Logistycy w Hiszpanii 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 

Liczba uczestników 21 

Dofinansowanie 224990,22 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami naszego projektu będzie 21 uczniów z technikum nr 6 o czteroletnim cyklu kształcenia, reprezentujących 
specjalność technik logistyk. Będą to uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych. Wszyscy uczą się w szkole języka 
angielskiego ogólnego, a także angielskiego dla logistyków. Odbędą oni staże zorganizowane w różnej wielkości 
przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych w mieście Ubeda i okolicy (Hiszpania). Uczestnicy projektu wyjadą na 
staże w 3 grupach po 7 stażystów, z  każdą grupą wyjedzie jeden opiekun. Długość stażu – 3 tygodnie, wyjazdy kolejnych grup 
będą następowały po sobie w okresie: październik – grudzień  2014. Programy  staży został przygotowano z wykorzystaniem 
dotychczasowego doświadczenia z realizacji szkolnych praktyk zawodowych oraz we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami 
zaangażowanymi w powstanie projektu (priorytet krajowy nr 2). Następnie programy zostały przesłane do partnera, który 
wniósł do nich swoje uwagi, kładąc nacisk na umiejętności pracy w zespole i radzenie sobie w nagłych, kryzysowych 
sytuacjach. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę kwalifikacji zawodowych uczestników – uczniów ZSP Nr 6 w Jaworznie 
i poznania zawodowego języka obcego. Celem stażu jest wsparcie stażystów w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, nauce 
obcego języka branżowego, nabyciu nowych kompetencji osobistych – co umożliwi im zaistnienie na rynku pracy.  
Rezultaty miękkie to m. in.: podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników; poznanie w stopniu komunikatywnym 
języka obcego; poznanie historii, kultury i obyczajów kraju odbywania stażu; zwiększenie aspiracji zawodowych i osobistych 
uczestników; podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły na regionalnym rynku edukacyjnym. Projekt przyniesie też rezultaty 
twarde: otrzymanie przez uczestników dokumentów Europass Mobilność, otrzymanie przez uczestników certyfikatów 
ukończenia kursu języka obcego, otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia stażu wystawionych przez hiszpańskiego 
partnera, uzyskanie zaliczenia dodatkowej praktyki zawodowej, odbycie przez uczestników określonej w projekcie ilości 
godzin przygotowania pedagogiczno– językowo – kulturowego. Produktami uzyskanymi w projekcie będą zdjęcia i filmy 
dokumentujące przebieg kolejnych etapów projektu, prezentacje omawiające projekt, materiały zebrane w czasie ewaluacji 
projektu. Osiągnięcie w/w rezultatów  będzie oznaczało powodzenie projektu: polepszy szanse na start zawodowy przyszłych 
absolwentów szkoły i ułatwi im znalezienie atrakcyjnego zajęcia, a także będzie stanowić znaczące wsparcie w wypadku 
założenia 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. Projekt nasz uwzględnia potrzeby lokalnych pracodawców co wypełnia zapis 
priorytetu krajowego nr 2. Przyczyni się także do zwiększenia ilości osób biorących udział w projektach mobilności (spełnia cel 
LDV nr 1) i rozwinięcia współpracy między instytucjami kształcenia zawodowego w Europie (jest zgodny z celem nr 2 LDV), 
doświadczenia wyniesione ze stażu będą uwzględnione i wykorzystane w programach praktyk zawodowych w szkole (cel nr 3 
LDV), potwierdzenie przez dokument Europass Mobilność oraz certyfikaty ukończenia szkolenia językowego i odbycia stażu 
spełnia wymogi celu nr 4, zaś uczestnictwo w projekcie będzie dla stażystów i pozostałych uczniów naszej szkoły wielką 
zachętą do nauki języków obcych (zgodność z celem nr 5). 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37082 

Tytuł projektu Innowacje w logistyce poznane poprzez europejskie praktyki 

Beneficjent Niepubliczne Technikum w Andrychowie ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 120147,25 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Nasz projekt skierowany jest do 10 osób uczących się w Niepublicznym Technikum w Andrychowie ZDZ Katowice w klasie o 
profilu logistyczno-mundurowym. Czterotygodniowe praktyki odbędą się w Hiszpanii, w Walencji 5-31.05. 2014 roku. Chcemy 
by udział w nim wzięły zarówno kobiety jak i mężczyźni. Młodzież, która uczy się w naszej szkole to osoby otwarte na nowe 
doświadczenia, chętne do poznawania nieznanych dotąd obszarów wiedzy. Kształcą się oni  w klasie o trudnym profilu.  
Z jednej strony mają zajęcia o tematyce logistycznej -zarówno teoretyczne jak i praktyczne, a z drugiej zajęcia wojskowe. 
Chcemy by młodzież zdobyła wszechstronne wykształcenie stąd pomysł powstania niniejszego projektu. Niestety na naszym 
terenie nie ma zbyt wielu możliwości, by zorganizować młodym ludziom wzbogacające ich praktyki. Okazja do wyjazdu  
na zagraniczne praktyki będzie dla  nich ogromną szansą i dobrym sposobem do udoskonalenia swoich umiejętności, 
podniesienia poziomu swojej wiedzy, a także polepszenia swoich umiejętności komunikacyjnych. Głównym celem naszego 
projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez młodzież z NT w Andrychowie. Chcemy również by poprzez odbycie 
praktyki zagranicznej dostrzegli potrzebę dalszego kształcenia się i zdobywania wiedzy, po to by w przyszłości stać się 
pożądanymi pracownikami na rynkach europejskich. Nasz projekt zakłada wzrost kompetencji zawodowych, wymianę 
doświadczeń oraz umiejętności w zawodzie logistyka. Jest to zawód, który obecnie staje się bardzo pożądany. Rezultatem 
zakładanych celów jest nie tylko wspomniane zdobycie doświadczenia, poznanie nowych umiejętności zawodowych, 
poszerzenie wiedzy zawodowej, ale również zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie nowych technologii  
i strategii pracy, wypracowanie 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. Poprzez zagraniczny wyjazd uczniowie będą mieli okazję poznać tradycje  
i kulturę hiszpańską, odbędą także kursy językowe, które wspomogą ich w posługiwaniu się językami obcymi. 
Czterotygodniowe praktyki odbędą się w Hiszpanii, w Walencji 5-31.05. 2014 roku. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37086 

Tytuł projektu Międzynarodowe doświadczenia fryzjerskie - nowe umiejętności dla naszych uczniów 

Beneficjent Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 232770,10 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będą dwie grupy 10-osobowe (łącznie 20 uczniów) z Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z 
klas o profilu fryzjerskim. Partnerem pośredniczącym jest brytyjska firma ADC College, działająca w branży kształcenia 
zawodowego. Uczniowie wyjadą na dwutygodniowe praktyki zawodowe, które odbędą w prywatnych zakładach i salonach 
fryzjerskich w Londynie. Staż zagraniczny uzupełniać będzie kwalifikacje zdobywane na praktykach zawodowych w kraju. Staż 
skupi się głównie na zagadnieniach dotyczących pielęgnacji włosów, strzyżenia, modelowania i układania fryzur. Uczniowie 
dzięki realizacji projektu doskonalić będą swoje umiejętności językowe oraz wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy. 
Uczniowie poznają także standardy pracy na rynku unijnym. Szkoła dzięki realizacji projektu podniesie jakość kształcenia 
zawodowego oraz uatrakcyjni swoją ofertę kształcenia młodzieży. Celami projektu są: nabycie praktycznych umiejętności 
związanych z wykonywaniem usług fryzjerskich, w różnych zakładach fryzjerskich; nabycie dodatkowych kwalifikacji 
praktycznych, poprzez pracę w odmiennych warunkach; umożliwienie uczniom zdobycia praktyki zawodowej za granicą; 
zdobycie dokumentu Europass-Mobilność; wzmocnienie umiejętności językowych; wzrost kompetencji międzykulturowych; 
wzrost samooceny i wiary we własne możliwości; motywacja jednostek do osiągania lepszych ocen, lepszych efektów pracy  
i zaangażowania podczas zajęć szkolnych; przeciwdziałanie stereotypom (popularyzacja kierunku "damskiego" również wśród 
mężczyzn). Projekt jest szczególnie pozytywnie postrzegany przez uczniów naszych szkół, którzy w dużej części pochodzą  
ze środowisk defaworyzowanych (w tym obszarów wiejskich), dla których szkołą stanowi jedyną szansę zdobycia zawodu, 
wejścia na rynek pracy i zmiany swojego statusu materialnego. Uczniowie ze względu na swój status materialny  
(bardzo przeciętny i niejednokrotnie poniżej przeciętnej) chętnie korzystają z dodatkowej oferty szkoły (np. kursy, szkolenia 
zawodowe, wycieczki edukacyjne, czy właśnie praktyki). Wnioskodawca, na etapie przygotowywania wniosku  
o dofinansowanie, zbadał nastroje młodzieży i ich sposób postrzegania tego typu działań. Zaskakujące było bardzo duże 
zainteresowanie wyjazdem i chęć uczestniczenia w nim. Nasi uczniowie nie korzystali jeszcze ze wsparcia w ramach Leonardo 
da Vinci. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37094 

Tytuł projektu Belgia od kuchni 

Beneficjent Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 101018,96 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt "Belgia od kuchni" jest projektem skierowanym do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych 
w Świebodzinie. W projekcie uczestniczą uczniowie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. 3 tygodniowy staż w Belgii odbędzie grupa 10 uczniów, którzy będą mieli okazję 
wyjechać na zaproszenie Institut de la Sainte-Famille z Virton. Staże będą miały miejsce w listopadzie 2013 roku i odbędą się 
w restauracji szkolnej w ISF oraz restauracjach w okolicach Virton. Projekt odpowiada potrzebom uczniów, którzy skarżą się 
na niski poziom praktyk zawodowych w pobliżu szkoły i ich miejsca zamieszkania, nie chcą jednak odbywać praktyk w innych 
miejscach, gdyż nie stać ich na finansowanie pobytu poza domem. W Świebodzinie istnieją obecnie 4 restauracje czynne 
przez cały rok. Świebodzin jest miastem usytuowanym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 3, w pobliżu przebiega również 
autostrada, stąd obecność zagranicznych gości nie tylko z sąsiednich Niemiec ale z całej Europy. Region posiada również liczne 
walory turystyczne, które można lepiej wykorzystać nie tylko w sezonie wiosenno-letnim, ale też potencjał do rozwoju branży 
hotelarsko-gastronomicznej. Najważniejszym celem projektu jest poprawa pod względem jakościowym i ilościowym 
ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
podniesienie ich poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Podczas stażu uczestnicy poznają również aspekty pracy 
zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych. Będą mieli okazję pracować w zespole różniącym się 
językowo i kulturowo. Stąd istnieje także potrzeba promowania wiedzy o innych kulturach i obyczajach, zwalczanie uprzedzeń 
i stereotypów zwłaszcza dotyczących płci, a także kształtowanie postaw tolerancji, otwartości wobec różnic rasowych  
i etnicznych oraz religijnych.  Celem zagranicznego stażu jest ponadto doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
obcym zawodowym zwłaszcza francuskim i angielskim. Rezultatem projektu będzie odbycie 3 tygodniowego stażu  
w restauracji po 6 godzin dziennie i uzyskanie dyplomu Europass Mobilność oraz zmiana postaw uczniów biorących udział  
w projekcie na bardziej otwarte wobec obcokrajowców, wzrost umiejętności językowych, nabranie pewności siebie, 
zwiększenie samodzielności w pracy i w życiu, zwiększenie odpowiedzialności za własną pracę i  pracę zespołu. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37105 

Tytuł projektu Staże elektroników 

Beneficjent Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 102757,90 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnicy projektu są pełnoletnimi uczniami klas trzecich i czwartych technikum, którzy stanowią 12 mobilności. Czas  
i miejsce realizacji projektu: - od września 2013 do końca  maja  2015 r.  - w ZS Nr 9 i Wather-Lemkuhl-Schule. W stażu 
uczestniczyć będzie  6 osobowa grupy młodzieży, odbywająca trzy tygodniowy staż w roku szkolnym 2013/2014 oraz 6 
osobowa grupy młodzieży, odbywające trzy tygodniowy staż w roku szkolnym 2014/2015. Uczniowie będą realizowali staż  
w  przedsiębiorstwach współpracujących ze szkołą partnerską w Neumuenster tj. Firma Maschinenfabrik Harry Lucas GmbH & 
Co. KG i  DB (Deutsch Bahn) Fahrzeuginstandhaltungs GmbH. 
Szeroko pojęta technika to najszybciej i najprężniej rozwijająca się dziedzina życia człowieka, która narzuca podążanie 
szkołom za zachodzącymi zmianami. Dostosowanie programów i metod nauczania musi następować w sposób szybki  
i innowacyjny. Dzisiejsze szkolnictwo zawodowe jest ścisle skorelowane i musi odpowiadać zapotrzebowaniom istniejących 
branż w regionie kraju i zagranicą. Dlatego koniecznością jest nawiązywanie kontaktów z firmami, instytucjami i szkołami. 
Takie działania umożliwiają młodzieży zdobycie doświadczeń, kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy.Celem 
głównym projektu jest zdobycie przez stażystów doświadczeń, kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy. 
Natomiast cele szczegółowe to rozwinięcie długoterminowego partnerstwa pomiędzy szkołami, umożliwienie jak największej 
liczbie uczniów zagranicznego  stażu w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach. Ponadto zwiększenie atrakcyjności  
na światowym rynku pracy, zwiększenie kompetencji językowych i kulturowych.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37108 

Tytuł projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej 

Beneficjent ABC Wiedzy Profesjonalne szkolenia i doradztwo Beata Henry 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 246104,69 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt ten skierowany jest do 18 uczniów klas III Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku o specjalności 
technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kucharz, którzy wyjadą na staż w różne regiony 
Francji, w lipcu i sierpniu, kiedy jest największe zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Wyjazd na staż tej grupy 
uczniów odpowiada potrzebom rynku pracy w Trójmieście i okolicach, na wykwalifikowaną kadrę pracowników z branży 
gastronomicznej i hotelarskiej ze znajomością języków obcych. Jest to region turystyczny, do którego przyjeżdża wielu 
obcokrajowców. Restauracje, hotele starają się zatrudniać najlepszych kucharzy i kelnerów, którzy znają języki obce. Niestety  
często okazuje się, że na rynku trójmiejskim jest wielu wykwalifikowanych kucharzy, kelnerów ale niestety nie znających lub 
słabo znających języki obce, co zamyka im drogę do pracy w dużych, międzynarodowych hotelach czy restauracjach. Dlatego 
głównym celem projektu jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy praktycznej w kolebce kultury kulinarnej; doskonalenie 
umiejętności językowych, zwłaszcza nauki języka branżowego. Pozostałe cele to przede wszystkim motywacja do dalszej nauki 
zawodu jak również języków obcych; poznanie nowych technik i metod pracy; wykształcenie umiejętności pracy  
w środowisku międzynarodowym; poznanie nowej kultury; nabycie i wzmocnienie cech takich jak pewność siebie, wiara  
w swoje możliwości, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i tolerancja na inne kultury; otworzenie się na inne rynki 
pracy; zdobycie informacji o tym, jakie kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu są pomocne, by móc  
z powodzeniem poszukiwać i wykonywać ten zawód w innych krajach. Realizując powyższe cele uczniowie będą mieli większe 
szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ten wyjazd da im również możliwość 
realizacji marzeń zawodowych, poznając kolebkę kultury kulinarnej. Poza nowymi doświadczeniami zawodowymi zobaczą, jak 
się pracuje w międzynarodowych standardach i nauczą się języka francuskiego potocznego i branżowego, co nie byłoby 
możliwe do zrealizowania w regionie ich zamieszkania. Praktyki odbędą się w Hotel Auberge de la Mandrie w Pomadour, 
Hotel Auberge du Vigneron w Cucugnan, Hotel Le Beau Rivage w Pont en Royans,  Hotel Les Flots Bleus w sur Dordogne, 
Hotel Chateau d’ Ayres w Meyrueis,  Institut Paul Bocuse – Lyon Cedex oraz w Hotel Comfort w Cachan. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37112 

Tytuł projektu Sekrety kuchni włoskiej 

Beneficjent Zespół Szkół Rolnicze CKU 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 255252,64 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami stażu w Rzymie będą dwie 10-osobowe grupy uczniów klas I, II i III, kształcących się w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych. Przewidywany termin realizacji stażu w Rzymie to 15.VI-06.VII 2014 dla grupy pierwszej  
i 06.VII-03.VIII 2014 dla grupy drugiej. Młodzież pochodzi z terenów wiejskich lub niewielkich miejscowości o ugruntowanych 
staropolskich nawykach żywieniowych. W znacznej części młodzież pochodząca z małych miast i wsi nie wyjeżdża poza 
granicę Polski. Postrzeganie Europy jest dla tej młodzieży „światem niedostępnym”. Nasi uczniowie często nie wierzą,  
że praktyki zagraniczne mogą stać się ich udziałem. Młodzież ma niskie poczucie własnej wartości ze względu na swoje 
pochodzenie.Takie praktyki pokazują zatem, że „Europa jest blisko”, a sukcesy na rynku pracy mogą być ich udziałem nie tylko 
w Polsce. Trzeba im tylko pozwolić uwierzyć w siebie. Praktyki będą również doskonałą okazją do poznania młodzieży z innych 
krajów europejskich. Praktyka zawodowa odbywana we Włoszech najlepiej umożliwi nabycie założonych przez nas 
praktycznych umiejętności. Podstawowe cele stażu to przygotowanie uczestników do życia w warunkach współczesnego 
świata; ułatwienie wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 
ukierunkowanie na rozwój umiejętności zawodowych; poznanie nowych technik i technologii; poznanie specyfiki kuchni 
śródziemnomorskiej; doskonalenie umiejętności sporządzania potraw i napojów, zwłaszcza kuchni włoskiej; organizowanie 
produkcji gastronomicznej; planowanie i realizacja usług gastronomicznych;  poznanie nowej kultury; branie 
odpowiedzialności za poziom własnego wykształcenia; dążenie do poprawy sytuacji materialnej. Rezultatatami stażu jest 
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, podnoszących atrakcyjność uczestników na lokalnym, krajowym  
oraz europejskim rynku pracy; przełamanie bariery w pokonywaniu trudności i poszukiwaniu pracy; pogłębianie wiedzy 
uczestników na temat jakości żywności i perspektyw rozwoju usług gastronomicznych; podniesienie umiejętności 
komunikowania się w j. angielskim i j. włoskim w zakresie obsługi konsumenta; poszerzenie światopoglądu; promocja idei 
kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym. Staż odbędzie się w szkole gastronomicznej Scuola du Cucina TuChef 
(http://www.nuovascuolatuchef.com). Niemniej jednak partner również przygotował miejsca stażu w Ristorante da Meo 
Patacca, Il Convivio Troiani, Ristorante Vecchia Roma, Ristorante alla Rampa. Każda z tych restauracji już uczestniczyła  
w programie LdV. Nasi uczniowie zdobędą zatem niepowtarzalną szansę nauki nowych umiejętności, nie tylko zawodowych 
ale i językowych oraz kulturowych, a uzyskane certyfikaty zwiększą konkurencyjność beneficjantów na rynkach pracy  
w Europie i w Polsce. Ponadto wrażenia, którymi podzielą się uczniowie w domach mogą wpłynąć na zmiany w sposobie 
postrzegania europejskiej gospodarki w całości, w kontekście Polski jako członka UE. Praktyki dla wybranej grupy stają się 
również elementem mobilizującym dla pozostałej części młodzieży szkolnej, że warto podnosić swoje kwalifikacje,  
a powracająca z praktyk grupa będzie tego przykładem. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37114 

Tytuł projektu Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 168858,04 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt dotyczy 20 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  
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. . Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na trzy 
tygodnie. Praktyki odbędą się w terminie 05-25.05.2014r. Główna siedziba Partnera mieści się w Poczdamie, a ośrodki 
szkoleniowe, gdzie będą odbywać praktykę nasi uczniowie, znajdują się we Frankfurcie nad Odrą. Podjęto także ustalenia co 
do treści programowych, biorąc pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów nabyte w kraju.  Program praktyk jest 
integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w Polsce.  Projekt odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy.  
W związku z położeniem naszego miasta w strefie przygranicznej potencjalni pracodawcy oczekują od młodych pracowników 
coraz to nowych umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych. Nasza placówka nie jest wstanie w pełni zaspokoić 
w/w potrzeb ze względu na niedostateczne wyposażenie pracowni oraz małą liczbę godzin języka niemieckiego w tygodniu. 
Uczniowie nasi w większości pochodzą ze środowisk wiejskich a nawet wykluczonych, nauka przychodzi im z trudnością.  
Aby sprostać wymaganiom im stawianym potrzebują większej ilości zajęć praktycznych i językowych niż oferuje im nasza 
placówka. Badania dowodzą, że nauka języka obcego w środowisku naturalnych użytkowników języka przynosi najwyższe 
efekty. Również kształcenie praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach przy wsparciu innowacyjnych technik 
kształcenia zaciekawia uczniów i daje wysokie efekty. Głównym celem projektu jest odbycie praktyki zawodowej  
w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym oraz rozwój zawodowy uczestników przez poznanie nowoczesnych technologii  
w branży gastronomicznej za granicą. Kolejnym celem będzie rozwój osobisty uczniów, ich 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 przyniesie następujące rezultaty dla uczestników: zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą; zwiększenie 
pewności siebie i własnej wartości; umiejętność podejmowania ciągle nowych wyzwań w nowych sytuacjach życiowych  
w których musi radzić sobie obywatel Zjednoczonej Europy; nabycie nowych kompetencji zawodowych i językowych;  
pokonanie bariery językowej (praca w różnojęzycznym zespole); poszerzenie słownictwa z języka niemieckiego zawodowego; 
rozszerzenie wiedzy na temat kultury, tradycji i codziennego życia Zachodnich Sąsiadów (obalanie stereotypów); zwrócenie 
uwagi na potrzebę znajomości języków obcych; zapoznanie się z produktami firm na rynku niemieckim; zwiększenie szansy na 
znalezienie zatrudnienia natomiast dla pracodawców: pozyskanie pracowników znających potrzeby i upodobania kulinarne 
Zachodnich Sąsiadów (potencjalnych klientów); dobra komunikacja pracownika z klientem zagranicznym; wprowadzanie 
nowych europejskich trendów kulinarnych na lokalny rynek. Wyjazd na pewno przyniesie również rezultaty dla szkoły.  
Są to: wzrost atrakcyjności placówki wśród potencjalnych uczniów w obliczu niżu demograficznego; rozszerzenie oferty 
edukacyjnej; wyjście na przeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców i lokalnego środowiska. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37117 

Tytuł projektu Europejskie oblicze mojego przyszłego zawodu - praktyki zawodowe w Dreźnie 

Beneficjent Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 290542,32 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu pod tytułem „Europejskie oblicze mojego przyszłego zawodu-praktyki zawodowe w Dreźnie” będą 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum  
nr 1 w Czeladzi- 32 uczniów, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa i technik logistyk. Dla uczniów zostaną 
zorganizowane 4-tygodniowe praktyki w Niemczech (Drezno), a instytucja pełniąca rolę instytucji pośredniczącej, ze względu 
na swoje bogate doświadczenie i szeroki wachlarz przedsiębiorstw, z którymi do tej pory współpracowała,  jest gwarantem 
znalezienia odpowiednich instytucji goszczących w Dreźnie (Niemcy) dla praktykantów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych, będących chętnymi do realizacji powyższego projektu. Uczniowie wyjadą na staż w dwóch grupach  
16-osobowych: pierwsza w terminie od 02.03- 29.03.2014, a druga grupa od 01.03-28.03.2015r. Potrzeba odbycia stażu 
podyktowana jest faktem, iż uczniowie szkoły nie są dobrze przygotowani do podjęcia pracy z powodu braku doświadczenia 
zawodowego. Podstawa programowa przewiduje tylko 4-tygodniową praktykę zawodową (w klasie III) w cyklu kształcenia dla 
zawodu technik logistyk i 2 x 4- tygodniową (w klasie II i III) dla zawodu technik hotelarstwa. To wyzwala potrzebę 
wzmocnienia szkolenia praktycznego przez wykorzystanie funduszy unijnych na realizację zagranicznego stażu w ramach 
programu Mobilności Leonardo da Vinci. Projekt odpowiada następującym potrzebom: podniesienie kwalifikacji 
zawodowych, przygotowanie do elastycznego zatrudnienia i samozatrudnienia, pogłębianie kompetencji językowych, 
zwiększenie atrakcyjności ucznia jako jednostki na krajowym i europejskim rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności i poziomu 
kształcenia zawodowego w szkole, brak doświadczenia szkoły w uczestniczeniu w komponencie Leonardo da Vinci. Celem 
głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji uczniów do poziomu zgodnego z wymogami europejskiego rynku pracy, 
nadanie procesowi uczenia się przez całe życie wyższej rangi, a przede wszystkim poprawa jakości kształcenia i szkolenia 
zawodowego w ramach współpracy europejskiej. Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia: uzyskanie lepszych 
kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do elastycznego zatrudnienia i samozatrudnienia, doskonalenie i poprawę 
sprawności posługiwania się językiem niemieckim i pomocniczo angielskim,  rozwój kreatywności i pomysłowości młodych 
ludzi, uzyskanie lepszych wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, podniesienie jakości  
i uatrakcyjnienie procesu kształcenia i szkolenia zawodowego w szkole, poprawę jakości pracy szkoły i zwiększenie 
atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie i regionie. Do rezultatów projektu zaliczymy: rezultaty miękkie  
oraz rezultaty twarde. Rezultaty miękkie: poznanie specyfiki i wymagań europejskiego rynku pracy, zdobycie doświadczenia  
i umiejętności dostosowania się do nowych warunków i zmieniających się potrzeb rynku, nabycie atrybutów konkurencyjności 
zawodowej i przekonania do mobilności, samorealizacji zawodowej i kontynuowania edukacji; uzyskanie satysfakcjonujących 
wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wzrost kompetencji językowych (język niemiecki, angielski), 
wzrost kompetencji nauczycieli i jakości kształcenia zawodowego w szkole. Rezultaty twarde obejmują: liczba uczestników 
projektu- 32, liczba tygodniouczniów na stażu zagranicznym- 4 tygodnie x 32 uczniów w 2 grupach po 16 osób; uzyskane 
dokumenty: Europass-Mobilności- 32, certyfikaty potwierdzające staż- 32, ocena od pracodawców-32. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37122 

Tytuł projektu Praktyki zawodowe  w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy 

Beneficjent Zespół Szkół Terenów Zieleni 

Liczba uczestników 64 

Dofinansowanie 618105,00 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt "Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy" przygotowany przez Zespół 
Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie będzie realizowany w 2 miejscach: w miejscach zorganizowanych przez ADC College  
w Londynie oraz przez firmę Tellus we Włoszech. Na staż pojadą 4 grupy uczniów. Grupa 1 – uczniowie technikum żywienia  
i usług gastronomicznych, grupa 2 – uczniowie technikum kelnerskiego, grupa 3 – uczniowie technikum informatycznego,  
grupa 4 – uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu. Pierwsze 3 grupy pojadą na praktyki do Anglii natomiast grupa 4 
pojedzie do Włoch. Wszystkie grupy pojadą na 2 tygodnie. W każdej grupie będzie 16 uczniów. W roku 2007 realizowaliśmy 
projekt, który trwał 4 tygodnie. Od 2012 roku realizujemy projekty 2 tygodniowe. W porównaniu z poprzednimi projektami 
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 we Włoszech ( Grupa 4). Po drugie Warszawa i okolice są to miejsca, chętnie 
odwiedzane przez turystów. Po organizacji Euro 2012 w Warszawie liczba turystów, zwłaszcza zagranicznych wzrosła. 
Przyczyniło 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  Anglii (Grupa 1 i 2). Od 2012 roku mamy w szkole technikum informatyczne. 
Technologie informatyczne stale sie rozwijają. Chcemy, aby i uczniowie szkoły o takim profilu mieli szanse na praktyki 
zagraniczne. Potrzeby dotyczące serwisu komputerowego, tworzenia stron internetowych są wciąż rozwojowe. 
Zapotrzebowanie na takie usługi jest wciąż duże. 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 włoskim. Po trzecie celem naszego projektu jest stworzenie możliwości wyjazdu zagranicznego uczniom, aby zyskali większą 
pewność, rozwinęli umiejętność pracy zespołowej oraz byli uwrażliwieni na różnorodność kulturową Europy. Kolejny cel to 
zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w naszej szkole. Rezultaty, jakich oczekujemy to: 62 uczniów z nowymi 
kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym zdobytym za granicą, potwierdzonym dokumentem Europass, 
52 uczniów z lepszą znajomością języka obcego zawodowego: 48 angielskiego i 16 języka włoskiego, 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 we Wloszech i w Anglii, zasad funkcjonowania firm, zakładów  
i restauracji w sektorze ogrodnictwa, gastronomii i technologii komputerowych, wymiana doświadczeń pomiędzy 
nauczycielami naszej szkoły a organizacjami, firmami czy zakładami, w których będzie odbywała się praktyka. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37123 

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 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 411245,86 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkwie-Osiedlu to szkoła ponadgimnazjalna, w której młodzież 
kształci się w zawodach: kelner, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 
technik hotelarstwa i to spośród uczniów kształcących się w tych zawodach wyłoniona zostanie grupa uczestników projektu 
(36osób). Staż odbędzie się w 2014 roku w dniach  od 03-05-2014 do 24-05-2014 ( I grupa ), od  24-05-2014 do 14-06-2014 
 ( II grupa). Przedkładany projekt jest odpowiedzią na szereg potrzeb, na które nowoczesna i innowacyjna placówka 
dydaktyczna powinna być ukierunkowana. Zdefiniowaliśmy 3 grupy potrzeb (społeczne, zawodowe oraz osobiste), na które 
niniejszy projekt stanowi odpowiedź. Projekt planujemy skierować między innymi do uczniów, którzy znajdują się pod opieką 
MOPS, GOPS w Dębicy. Dzięki temu odpowiemy na potrzebę społeczną w zakresie skierowania możliwości rozwoju 
zawodowego do uczestników, których sytuacja materialna nie pozwala na podejmowanie pozaformalnych form edukacji. 
Ponadto poprzez udział w projekcie podniosą oni swoją samoocenę oraz obniżą ryzyko wykluczenia społecznego. Należy 
dodać, że nasi uczniowie pochodzą ze środowisk charakteryzujących się niską mobilnością zawodową, co powoduje,  
że większość czasu spędzają w rodzinnej miejscowości. Projekt pomoże wykształcić w nich przekonanie, że gotowość zmiany 
miejsca zamieszkania (pobytu) jest atutem w poszukiwaniu zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projekcie (odpowiedzi na 
potrzeby społeczne i osobiste) uczestnicy poszerzą swój światopogląd, poznają nowe wzorce kulturowe, podwyższą swoją 
samoocenę i uzyskają pewność, że dzięki funduszom europejskim możliwa jest efektywna edukacja i zdobywanie nowych 
kompetencji (w przyszłości aktywnie poszukiwać będą kolejnych możliwości rozwoju osobistego i zawodowego – rezultat 
projektu). Projekt stanowi także odpowiedź na potrzeby zawodowe (edukacyjne) uczestników. Brak bezpośredniego kontaktu 
z rynkiem pracy (szczególnie dotyczy to rynku UE), nieznajomość panujących tam zasad powoduje, że młodzi technicy często 
nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie a wielu z nich rezygnuje ze zdawania egzaminu zawodowego jako uwieńczenia 
4-letniego okresu kształcenia nie wierząc w swoje możliwości intelektualne co skutkuje już gorszym startem w życie 
zawodowe na samym wstępie. Brak możliwości konfrontacji swojej wiedzy i umiejętności z wymaganiami pracodawców  
na europejskim rynku pracy powoduje, że nie są oni w stanie określić obszarów i treści kształcenia, którym poświęcić należy 
więcej uwagi. Projekt pozwala także na podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa zawodowego, w związku 
z tym jest odpowiedzią na bardzo istotną potrzebę zawodową, zwłaszcza w UE. Opisane niżej działania dodatkowo wzmocnią 
samoocenę a także utrwalą zdobytą w szkole wiedzę co pozytywnie wpłynie na decyzje o zdawaniu egzaminów zawodowych - 
rezultat projektu. Podsumowując, trudno wskazać bardziej kompleksowe działanie odpowiadające na wymienione potrzeby, 
niż projekt Mobilności. Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności wdrożenia i wykorzystania nabytej w szkole wiedzy 
teoretycznej w strukturze europejskiego rynku pracy. Cele operacyjne projektu: umiejętność organizacji własnego stanowiska 
pracy, poznanie zasad organizacji pracy w obiektach hotelarskich kraju UE nastawionego na turystykę, doskonaleniem 
umiejętności obsługi gości w zakładach żywienia zbiorowego wchodzących w skład obiektu hotelarskiego posługiwanie  
się terminologią zawodową w języku angielskim, korzystanie z dokumentacji i literatury w języku angielskim, poznanie 
podstaw języka hiszpańskiego. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37124 

Tytuł projektu Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy 

Beneficjent Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 138175,31 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt dotyczy organizacji praktyk zawodowych w Plymouth (Wielka Brytania), dla 10 uczniów zajęć praktycznych Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, kształcących się w zawodzie stolarz (ich szkołą macierzystą jest 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu). Staże uczniów będą trwały 3-tyg i obejmą praktyki  
w brytyjskich zakładach i warsztatach stolarskich. Połączony będzie z poznaniem życia codziennego osób tam mieszkających  
i potrwają 07-08.2013 r. Dzięki wyjazdowi w młodym stażyście pobudzone zostanie poczucie przynależności do UE i braku 
barier pomiędzy państwami. Projekt potrwa 7 miesięcy. Praktyki odbędą się w 2 turach (po 5 uczniów+opiekun) w Wlk. 
Brytanii, w rejonie miasta Plymouth.  Grupa docelowa to osoby mieszkające na terenie pow. szydłowieckiego (w 11.2012r. 
stopa bezrob. wyniosła 36,9% i była najwyższa w kraju) w dużej części z małych miejscowości. Wszyscy uczestnicy, to osoby 
na wstępnym etapie edukacji zawodowej, pomiędzy 16-18 rokiem życia. Większość spośród uczestników nigdy nie była za 
granicą, posiada niski stopień przygotowania językowego. Z tego wynika ich lęk przed przemieszczaniem się, jak również niska 
samoocena. Projekt odpowiada na potrzeby w tym zakresie. Mobilizuje również do aktywności w zakresie „przekraczania 
granic” (większej mobilności) oraz podnosi poziom umiejętności i pobudza do pogłębiania znajomości języka angielskiego. 
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, zajęcia językowe, obyczaje, kultura). 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 regionie szydłowieckim jest bardzo wysokie. Projekt odpowiada nie tylko potrzebom uczestników, ale również 
potrzebom na rynku pracy. Udział uczestników w praktykach zawodowych w firmach angielskich zapewni tym młodym 
ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu technologii i technik stosowanych w brytyjskim przemyśle 
stolarskim. Projekt ma za zadanie również zwiększyć kompetencje młodych ludzi niezbędne do założenie własnej działalności 
gospodarczej, ma kształcić ich postawy bycia przedsiębiorczym, asertywnym, kreatywnym, otwartym na nowe działania. 
Służyć temu będzie zapoznanie uczestników z tematyką zakładania własnych przedsiębiorstw, spełniających normy  
i wymagania UE. Przykładem będą firmy brytyjskie, wyznaczające w tej dziedzinie gospodarki europejski prym. Temat 
związany z zakładaniem własnych mikro lub małych przedsiębiorstw oraz dynamiką ich rozwoju w Polsce będzie traktowany  
w realizacji projektu jako priorytetowy, wspartym praktycznym wskazaniem źródeł dofinansowania własnej działalności 
(POKL,PUP).  
Rezultaty projektu: Objęcie praktykami zawodowych każdego uczestnika projektu, objęcie każdego uczestnika (10 osób) 
projektu działaniami przygotowawczymi, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez 10 uczestników 
projektu (certyfikaty). Zainspirowanie i wypracowanie gotowości u 80% uczestników do podejmowania pracy w krajach UE, 
podniesienie samooceny wśród 80% uczestników projektu, opracowanie 3 miniraportów w ramach ewaluacji 
etapowej,wzrost poziomu przedsiębiorczości u 80% uczestników, wypracowanie pakietu uniwersalnych i specyficznych 
kryteriów oceny postępów uczestników praktyk, pogłębienie wiedzy na temat kultury kraju partnerskiego i przełamywanie 
barier edukacyjnych z nimi związanych, podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie słownictwa o język 
zawodowy, podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty praktyk, poprawa zdawalności egzaminu zawodowego, 
wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37128 

Tytuł projektu Zdobyć doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe w branży hotelarskiej 

Beneficjent Fundacja Edukacji i Rozwoju Aktivum 

Liczba uczestników 27 

Dofinansowanie 244786,06 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej kształcący 
się w zawodzie technika hotelarstwa odbędą 2 tygodniowy staż w hotelach w Portugalii w regionie Ribatejo. Celem praktyk 
jest pobudzenie kreatywności uczniów w różnych stanowiskach roboczych. W ramach programu Leonardo da Vinci do 
Portugalii pojedzie 27 osobowa grupa uczniów technikum hotelarskiego. Uczniowie odbędą staż w Portugalskich hotelach  
o wysokim standardzie i dużej renomie. Praktyki pozwolą uczestnikom na rozwinięcie umiejętności zawodowych  
i językowych. Uczniowie na miejsce odbycia stażu pojadą wraz z opiekunami, którzy przez cały czas będą sprawować opiekę 
nad grupą. Staże odbędą się w terminie od 4.08.2013 do 18.08.2013 r. (dwa tygodnie). Partnerem goszczącym stażystów  
z Polski będzie "H2O" - Associação de Jovens de Arrouqueles - stowarzyszenie z siedzibą w Rio Maior. Organizacja ta posiada 
duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych i gwarantuje wysoką jakość praktyk. Staże odbędą się w okresie 
wzmożonego ruchu turystycznego. Hotele mają wtedy wzmożone zapotrzebowanie na pracowników. Uczniowie będą mieli 
okazję zapoznać się z międzynarodowymi standardami pracy. Program stażu jest bezpośrednią odpowiedzią  
na zainteresowania młodzieży ich chęć pracy w odmiennym kulturowo regionie Europy, a także chęć praktycznej nauki języka 
angielskiego niezbędnego im w przyszłej pracy zawodowej. Program staży został stworzony we współpracy m.in.  
z czterogwiazdkowym hotelem OSSA Congress & SPA w Rawie Mazowieckiej, kadrą dydaktyczną ZS - CEZiU oraz po 
konsultacjach z Izbą Turystyki Ziemi Łódzkiej i przy uwzględnieniu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na 
lata 2007-2020. Zdobyte w umiejętności przydadzą się praktykantom po powrocie do kraju, w hotelach, w których na codzień 
odbywają zajęcia praktyczne. Zdobyte nowe doświadczenia zarówno zawodowe jak też językowe na pewno przyniosą 
pozytywne rezultaty w przyszłej karierze zawodowej młodych ludzi. Pobyt w Portugalii, sprawi też, że będą więcej wiedzieć  
o tej części Europy, o jej zwyczajach, tradycjach, historii i języku. Praca w międzynarodowym środowisku zaowocuje również 
większą wrażliwością i otwartością kulturową uczestników. Zdobyte doświadczenie być może  
w przyszłości przyczyni się do tego, że młodzi ludzie powrócą do Portugalii aby właśnie tam kontynuować swoją karierę 
zawodową. Staż wpłynie również na pozbycie się lęku przed pracą w międzynarodowym środowisku oraz stresu związanego  
z porozumiewaniem się w obcym języku. Uczniowie staną się bardziej zaradni i uwierzą w swoje siły. Poprzez udział uczniów 
w projekcie będą mieli oni możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych pracując w nowych warunkach 
technologicznych i organizacyjnych, a obsługując klienta zagranicznego będą doskonalili swoje kompetencje językowe, 
personalne i społeczne. Takie staże znacząco poprawią atrakcyjność uczniów na rynku pracy. W branży hotelarskiej  
i gastronomicznej tych kompetencji najbardziej brakuje absolwentom szkół zawodowych i rynek pracy poszukuje osób z takim 
doświadczeniem. Tendencje wskazują na zwiększający się ruch turystyczny w regionie, a tym samym potrzebę zatrudnienia 
ludzi młodych, dobrze wyszkolonych – pracowników hoteli i restauracji. Projekt zakłada wydanie certyfikatów przez instytucję 
przyjmującą, w których zawarta będzie opinia na temat uczestników. Będą to doskonałe referencje przy staraniu się o pracę  
w przyszłości w dobrych hotelach na całym świecie. Stażyści dostaną również dokumenty EUROPASS-MOBILNOŚĆ 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe , językowe i umiejętność pracy w grupie. Językiem kontaktowym będzie 
angielski. Aby porozumiewać się z klientami hotelu stażyści poznają również podstawy języka portugalskiego. Po powrocie 
 do kraju jednym z zadań młodzieży będzie upowszechnienie projektu wśród grupy rówieśników, rodziców, nauczycieli oraz  
w środowisku lokalnym. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37138 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna szansą dla naszych fryzjerów 

Beneficjent Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 232770,10 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie szkół o profilu fryzjerskim dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie. 
Są to uczniowie Niepublicznego Technikum Zawodowego w Kielcach oraz Szkół Zawodowych w regionie świętokrzyskim, 
którzy praktykę zawodową mają przewidzianą programem nauczania. Staże odbędą się Londynie w terminach:  
27.10-9.11.2013 i 16-29.03.2014. Zaplanowane staże zawodowe stanowiłyby część praktyki, którą uczniowie muszą odbyć. 
Jednocześnie praktyka zagraniczna stwarza niepowtarzalną możliwość zapoznania się z praktyką i trendami europejskimi, tym 
bardziej, że Londyn stanowi centrum życia fryzjerskiego Europy Zachodniej. Z drugiej strony pobyt w Wielkiej Brytanii stwarza 
niesamowite możliwości nabycia umiejętności językowych. Taki wyjazd w przypadku naszych uczniów jest też w większości 
przypadków jedyną możliwością skorzystania z praktyki zagranicznej ponieważ uczniowie naszych szkół, to młodzież, często 
postrzegana przez rówieśników jako "gorsza". Pochodzą z rodzin o niższym statusie materialnym, w dużej części z obszarów 
wiejskich, ze środowisk, w których nie mają wsparcia najbliższych w dążeniu do założonych celów. Jest to jednak młodzież 
ambitna, która już na etapie przygotowywania wniosku wykazała ogromne zainteresowanie niniejszym projektem. Celem 
projektu jest wsparcie uczniów w zdobyciu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych 
kompetencji zawodowych w zakresie pielęgnacji i strzyżenia włosów, układania, barwienia i obsługi klienta w zakładzie 
fryzjerskim. A także nabycie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego głównie zawodowego oraz poznanie 
obcej kultury i metod organizacji pracy, tak aby można je było wykorzystać w polskiej rzeczywistości. Oczekujemy,  
iż rezultatem odbytych staży będą praktyczne umiejętności w zakresie pielęgnacji i strzyżenia włosów, zdobycie 
doświadczenia poprzez poznanie dobrych praktyk w kształceniu w zawodzie fryzjer, pozbycie się barier językowych, 
nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów. Rezultatem będzie również polepszenie szans w starcie zawodowym na 
rynku pracy i ułatwienie w znalezieniu atrakcyjnej pracy. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37140 

Tytuł projektu 
Ze sprawdzonym Partnerem - do nowych osiągnięć: praktyki europejskie w dziedzinie 
motoryzacji 

Beneficjent Zespół Szkół im. St. Staszica 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 137581,93 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie ""Ze sprawdzonym Partnerem - do nowych osiągnięć: praktyki europejskie w dziedzinie motoryzacji" bierze 
udział 15-osobowa grupa uczniów wybrana z uczniów klasy III Technikum Samochodowego w ZS im. St. Staszica w Staszowie. 
.Staż będzie odbywał się w Niemczech przez 4 tygodnie dla 15 osób wybranych z klas III Technikum Samochodowego plus 
jeden opiekun.Termin praktyk to 30.09.2013 - 25.10.2013. Nasz Partner to Vitalis GmbH z Niemiec reprezentowany przez  
p. Ralfa Giesecke, koordynator projektu p.Małgorzata Worona. Potrzeby Europejskie to uzyskanie doświadczenia 
umożliwiającego większą mobilność uczestników kształcenia zawodowego oraz konkurencyjność i możliwości zatrudnienia  
na Europejskim rynku pracy; zdobywanie i wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających rozwój osobisty; 
uczestnicy pogłębiają wiedzę w zakresie dziedzictwa kulturowego innych narodów. Uczniowie przez miesiąc są mieszkańcami 
innego kraju, poznają tryb życia i pracy Niemieckiej młodzieży, uczą się przestrzegać innych zasad i szanować inne tradycje. 
Młodzież niemiecka podczas praktyk też poznaje ludzi z sąsiedniego kraju, ma możliwość dowiedzieć się więcej o ich kraju  
i obyczajach.To ma ogromne znaczenie dla pogłębiania przyjaznych stosunków między naszymi krajami oraz pokonanie 
stereotypów. Uczestnicy uświadamiają sobie konieczność znajomości języków obcych w celu ułatwienia komunikacji  
i wymiany doświadczeń. Potrzeby krajowe w Polsce, potrzeba dobrych fachowców, którzy potrafią montować i naprawiać nie 
tylko zwykłe pojazdy, ale też samochody przyszłości - ekologiczne samochody elektryczne (w nowym zakładzie naprawczym 
VITALIS). Projekt umożliwi zdobycie doświadczeń zawodowych pozwalających wdrożyć nabyte umiejętności w praktyce oraz 
poprawi konkurencyjność i przedsiębiorczość naszych absolwentów na krajowym rynku pracy. Potrzeby regionalne: 
oczekujemy poprawy aktywności i operatywności naszych absolwentów w regionie. Uwzględniając dynamiczny rozwój 
motoryzacji oraz ilości użytkowanych pojazdów przewidujemy zwiększenie zapotrzebowania na zaplecze techniczne 
motoryzacji. Potrzeby uczestników naszego projektu skierowane są głównie na poznanie nowoczesnych technik 
diagnozowania pojazdów, zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i obsługowym, poznanie organizacji 
zaplecza technicznego motoryzacji w Niemczech oraz doskonalenie języków zwłaszcza w wykorzystaniu technicznym 
związanym z zawodem. Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności i kompetencji zawodowych w sferze obsługi  
i naprawy pojazdów samochodowych oraz zapoznanie uczniów z trybem odbywania praktyk zawodowych i organizacją pracy 
zakładów naprawczych w Niemczech. Zakładane cele dla uczestników to pogłębienie wiedzy związanej z obsługą i naprawą 
pojazdów zdobytej w trakcie procesu nauki w szkole i użycie jej w praktyce, porównanie bazy sprzętowej oraz technologii 
stosowanych w Niemczech i w  Polsce, zdobywanie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ochrony 
środowiska, recyklingu, organizacji pracy zakładów naprawczych; wdrażanie nabytej wiedzy na zajęciach w szkole,  
w zakładach pracy lub we własnych zakładach naprawczych; doskonalenie języków obcych w zakresie słownictwa 
technicznego; poznanie kultury różnych krajów Europejskich. Dla Partnera celem jest przygotowanie odpowiednich miejsc  
do odbywania praktyk, wymiana doświadczeń pomiędzy pracodawcami a uczniami, zapewnienie naszym uczniom 
bezpieczeństwa podczas praktyk oraz zakwaterowania, wyżywienia i opieki. Powyższe cele umożliwiają dalszą modernizację 
istniejącej bazy dydaktycznej w szkole i dostosowanie programów do zmieniających się warunków tak w Niemczech jak  
i w Polsce. Zakładamy również że uczestnicy przyswoją nowe metody, a następnie wdrożą je w Polsce oraz udoskonalą 
posługiwanie się językami niemieckim i angielskim. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37141 

Tytuł projektu 
Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne                                              
To broaden the educational offer through various international practice 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 218627,86 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości sprawdzenia się na rynku pracy innym niż polski, projekt da możliwość 
osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych obowiązujących we Francji, przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży 
umiejętności dobrych wyborów, jak i podejmowania samodzielnych decyzji. Stażyści nauczą sie przedsiębiorczości  
 i kreatywności oraz nauczą się radzić sobie w różnych sytuacjach, w których trzeba pokonywać bariery językowe. Poprzez staż 
zwiększą się ich szanse na znalezienie dobrej pracy wśród polskich i zagranicznych pracodawców, co jest  skuteczną walką  
z bezrobociem, które w naszym regionie jest wysokie. Staż  umożliwi uczestnikom poznanie  środowiska zawodowego, 
organizację i kulturę pracy we Francji. Uczniowie naszej szkoły wywodzą się w większości ze środowisk wiejskich, z rodzin 
 o stosunkowo niskim statusie materialnym. I to szkoła jest głównym gwarantem ich osobistego rozwoju. Często są narażeni 
na przedwczesne zakończenie nauki, gdyż możliwości kształcenia w małej miejscowości są mniejsze niż w dużych miastach.  
W październiku 2014 roku, 10 osobowa grupa uczennic z technikum fryzjerskiego z opiekunem oraz 10 osobowa grupa  
z technikum informatycznego z opiekunem będzie odbywała 3 tygodniową praktykę zawodową we Francji w  Paryżu, 
organizowaną w ramach programu Leonardo da Vinci w projekcie ,,Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże 
zagraniczne” - staże fryzjerskie i informatyczne we Francji. W okresie stażu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach 
przeprowadzonych w salonach fryzjerskich oraz zakładach z nowoczesną technologią informatyczną w Paryżu. Uczestnikami 
projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Informatycznego i Fryzjerskiego. Uczniowie mają w planie odbycie 
trzytygodniowej praktyki zawodowej w zakładach pracy. Wyjazd młodzieży z wiejskich zaniedbanych terenów będzie dla niej 
okazją na wyrównanie szans. Projekt będzie realizowany w nowoczesnych zakładach fryzjerskich w stolicy mody oraz  
w nowoczesnych firmach branży informatycznej. Ponieważ Francja jest krajem wysoko rozwiniętym technologicznie oraz  
w przemyśle fryzjerskim na bardzo wysokim poziomie dlatego staż pozwoli w pełni zrealizować program praktyk 
zawodowych. Uczestnicy zdobędą  umiejętności praktyczne pracując na stażu we Francji. W trakcie stażu  zdobędą  nowe 
praktyczne umiejętności zawodowe. Ponadto uwierzą w swoje umiejętności językowe i nabiorą pewności siebie w kontaktach  
z obcokrajowcami. Uczniowie zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe, poznają procedury prowadzenia działalności 
gospodarczej obowiązujące w krajach partnerskich, co korzystnie wpłynie na ich rozwój zawodowy. Wpłynie również 
pozytywnie na rozwój nauczycieli ZSZ nr 1  sprawujących  opiekę nad uczestnikami. Po zakończeniu stażu,  uczestnicy 
otrzymają  certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.  Partnerem w  organizacji stażu będzie Grupa  Tellus Francja 
S.A.R.L. (Societe en Formation), w Paryżu 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 w trzech wersjach 
językowych: polskiej, francuskiej i angielskiej. 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37148 

Tytuł projektu 
Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach 
śródziemnomorskich - Collecting new professional experiences in luxurious 
Mediterranean resorts 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. B. Koraszewskiego 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 497895,94 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Niniejszy projekt został przygotowany z myślą o uczniach kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia 
 i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik technologii żywności oraz technik 
organizacji turystyki. Technicz organizacji turystyki wyjadą po raz pierwszy na zagraniczne staże.  
CELE I OCZEKIWANE REZULTATY: doskonalenie się w zawodzie,podnoszenie kwalifikacji, rozpowszechnianie kuchni 
śródziemnomorskiej w regionie opolskim, umiejętność prowadzenia rozmów w języku angielskim zawodowym  
i ogólnym/komunikatywność, pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów w pracy na różnych stanowiskach 
roboczych, pozbycie się niepewności i nabranie wiary w siebie, łatwe znalezienie dobrej pracy w przyszłości, poznanie kultur, 
tradycji i zwyczajów Malty/Cypru, zawiązanie przyjaźni z tamtejszym środowiskiem młodzieży. Na Cypr wyjedzie jedna  
16-osobowa grupa (X.2013), a na Maltę  cztery 8-osobowe grupy (dwie w VI 2014 i dwie we IX 2014). Uczniowie będą pod 
opieką nauczycieli, których zadaniem będzie monitoring i ocena ich pracy podczas staży, współpraca z zagranicznymi 
partnerami, planowanie i organizowanie wycieczek oraz sprawowanie opieki nad młodzieżą w czasie wolnym. Stażyści będą 
pracować w ekskluzywnych  restauracjach i hotelach takich jak AMATHUS BEACH, DOLMEN, SANTANA itp. Organizacjami 
goszczącym będzie Firma Consulting HOT&R na Malcie, kt. szefem jest pan George Schembri, a na Cyprze Hotel AMATHUS 
BEACH - reprezentowany  przez pana Eugenios Savva, menadżera d/s kadrowych. Obaj posiadają duże doświadczenie  
w realizacji projektów LDV i gwarantują wysoką jakość praktyk. Polskie szkoły uczestniczyły już w stażach organizowanych 
przez nich i bardzo chwaliły rzetelną organizację i monitoring w hotelach. Praktyki przewidziane są na okres wzmożonego 
ruchu turystycznego, który rozpoczyna się tam na początku maja i kończy w październiku. Jest wtedy zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Uczniowie będą mieli  możliwość pracować i zapoznawać się z organizacją 
pracy w hotelu i restauracji, obsługą gości zagranicznych w recepcji i na piętrach, na sali konsumenckiej, ze sposobami 
przyrządzania regionalnych potraw. Przewidywane są odrębne programy praktyk dla hotelarzy, organizatorów turystyki  
i gastronomów.Zdobyte umiejętności przydadzą się praktykantom po powrocie do kraju. Doskonalenie umiejętności 
praktycznych zawodowych i językowych zaowocuje w ich przyszłej karierze zawodowej i rozwoju osobistym. Powyższe staże 
przyczynią się też do pozbycia się lęku przed pracą w obcym kraju, czy stresu wynikającego z konieczności mówienia w obcym 
języku. Uczniowie staną się bardziej zaradni. Powyższe staże z pewnością zwiększą ich szansę na zatrudnienie w regionie, 
kraju i za granicą. Oprócz tego przyczynią się do pobudzenia  ich kreatywności i przedsiębiorczości czy nawet do założenia 
własnej działalności. Projekt przewiduje otrzymanie przez uczestników staży certyfikatów od menadżerów, opartych  
na zasadach oceniania ECVET. System ten daje lepszą przejrzystość zdobytych kwalifikacji. Będzie w nich również zawarta 
opinia na temat ich pracy, a także kultury osobistej stażystów. Będą to dobre referencje przy staraniu się o zatrudnienie  
w dobrych hotelach i zakładach gastronomicznych. Praktykanci dostaną również dokumenty EUROPASS-MOBILNOŚĆ 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe, językowe i umiejętności pracy w grupie. Językiem kontaktowym projektu 
będzie angielski zawodowy, a także częściowo język  maltański/grecki, których podstawy poznają na zorganizowanym dla nich 
kursie językowym. Po powrocie do kraju jednym z zadań będzie ewaluacja, walidacja i upowszechnianie projektu, 
przygotowanie informacji na temat praktyk za granicą, pokazu multimedialnego, napisanie kilku artykułów z dużą ilością zdjęć 
i komentarzy, będą spotkania z lokalną prasą i wizyty w szkołach. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37153 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego 

Beneficjent Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 159808,99 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będzie 16-osobowa grupa słuchaczy Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych  
w Skarżysku-Kamiennej. W skład grupy wchodzić będzie 10 słuchaczy III semestru kierunku „ratownik medyczny” i 6 słuchaczy 
II semestru kierunku „opiekun medyczny”. Są to osoby pełnoletnie. Praktyki przewidziane są na luty 2014 roku. Obejmują 
okres 3 tygodni (15 dni roboczych), w tym  6 godzin dziennie praktyki lub warsztatów w Centrum Szkoleniowym i placówkach 
ratowniczych i opiekuńczych oraz 2 godziny  doskonalenie języka zawodowego. Praktyki będą odbywać się  
w Dreźnie - mieście wskazanym przez Partnera. Celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia poprzez udział 
słuchaczy w praktykach zagranicznych doskonalących umiejętności zawodowe ratownika medycznego i opiekuna 
medycznego. Słuchacze będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w innych warunkach, poznania 
nowego sprzętu ratowniczego, porównania i skonfrontowania organizacji i warunków pracy ratownika i opiekuna 
medycznego w Polsce i Niemczech. Nabyte doświadczenie wpłynie nie tylko na podniesienie umiejętności zawodowych ale 
również na rozwój osobistych kompetencji uczestników takich jak np. kreatywność, autoprezentacja, mobilność  
w poszukiwaniu pracy. Uzyskany Certyfikat i dokument Europass Mobilność stworzy uczestnikom projektu większą szansę na 
znalezienie satysfakcjonującej pracy w zawodzie ratownik medyczny i opiekun medyczny nie tylko w Polsce, ale również na 
europejskim rynku pracy. Instytucje uczestniczące w projekcie wzbogacą się o nową wiedzę i doświadczenie, co w przyszłości 
zaowocuje nowymi projektami. W realizację projektu po stronie polskiej zaangażowane będą Policealna Szkoła Pracowników 
Służb Społecznych, a po stronie niemieckiej WBS Training AG. WBS jest jednym z najważniejszych niemieckich usługodawców 
kształcenia zawodowego. W większości zajmuje się profesjonalną edukacją promowaną przez publiczne władze krajowe, 
szkoleniami biznesowymi oraz doradztwem dla firm. Od 2004 roku współpracuje również jako gospodarz instytucji w zakresie 
programu Lifelong Learning Programme (LdV, VETPRO, PLM, Transfer Innowacji i Grundtvig). Przez te lata WBS zakończyła 
około 70 projektów mobilności. Praktyka pozwoli słuchaczom zamieszkującym w rejonie o wysokiej stopie bezrobocia 
podnieść własną konkurencyjność na rynku pracy, a także poznać kulturę sąsiedniego kraju, nawiązać kontakty zawodowe  
i w warunkach naturalnych doskonalić język niemiecki. Zgodnie z  projektem Leonardo da Vinci zakładającym wzmocnienie 
wkładu edukacji w tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, tworzącej coraz większą liczbę coraz lepszych 
miejsc pracy, zwiększenie atrakcyjności, jakości i wydajności systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, ofertę kierujemy 
do osób z terenów słabiej rozwiniętych posiadających mniejsze możliwości aktywizacji zawodowej. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37154 

Tytuł projektu Europejski rynek pracy moja szansą na sukces 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

Liczba uczestników 22 

Dofinansowanie 305063,66 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projektem zostanie objęta jedna 22 osobowa grupa młodzieży, która będzie uczestniczyć w praktyce zawodowej realizowanej 
u partnera zagranicznego w terminie 26 IV 2014 r. – 24 V 2014 r.. Wybór angielskiego partnera nie jest przypadkowy a wynika 
z rekomendacji udzielonej przez: Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Reymonta w Żłobiźnie, 49-305 Brzeg, ul. Jaśminowa 1, 
- Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Wydział Rozwoju Lokalnego, 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19a- Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. O. Lange, 26-322 Chorzów, ul. Urbanowicza 2. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i informacji 
poszukiwani są pracownicy bardzo dobrze przygotowani do pełnienia różnych ról zawodowych na zmieniającym się rynku 
pracy. Dzisiejsza szkoła zawodowa nie może funkcjonować w oderwaniu od rynku pracy. Naczelnym zadaniem szkoły jest 
przygotowanie zawodowe uczniów, które zapewni swobodne poruszanie się nie tylko na lokalnym,  ale również europejskim  
rynku pracy. Szkoła musi wyposażyć swoich absolwentów w konkretny pakiet wiadomości i praktycznych umiejętności 
zawodowych pożądanych przez pracodawców oraz ukształtować postawy przedsiębiorcze konieczne do sprawnego 
poruszania się na rynku pracy. Projekt „Europejski rynek pracy moją szansą na sukces” odpowiada na potrzeby europejskiego 
rynku pracy, ma na celu ukształtowanie kluczowych kwalifikacji w zakresie planowania i prowadzenia działalności  
w organizacji oraz prowadzenia rachunkowości. Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego z pewnością wpłynie  
na zwiększenie konkurencyjności naszych absolwentów oraz  ich szans na zatrudnienie w Polsce oraz na europejskim rynku 
pracy. Jego realizacja umożliwi uczestnikom  poznanie nowego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym 
kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze zdolności adaptacyjne i rozwinie umiejętności językowe. Projekt 
odpowiada również na zapotrzebowanie regionu na specjalistów w zakresie planowania i prowadzenia działalności  
w organizacji oraz prowadzenia rachunkowości. Bezpośrednimi uczestnikami naszego projektu będą uczniowie klas II i III 
kształcący się w zawodzie technik ekonomista. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia 
zawodowego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej służącej doskonaleniu kluczowych kompetencji zawodowych 
uczestników projektu oraz wzmocnienie ich pozycji nie tylko na lokalnym ale też europejskim rynku pracy, a w szczególności:- 
poznanie zasad organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej na europejskim rynku, poznanie europejskich 
standardów w zakresie organizacji procesów pracy takich jak zaopatrzenie, magazynowanie, transport i sprzedaż produktów, 
ukształtowanie umiejętności związanych z w wykonywaniem prac biurowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, 
poznanie zasad prowadzenia działań marketingowych w nowoczesnych, międzynarodowych podmiotach, ukształtowanie 
postawy przyszłego pracownika nakierowanej na podnoszenie jakości świadczonej pracy, ukształtowanie umiejętności pracy 
w zespole międzynarodowym, zdobycie szerszego doświadczenia zawodowego przy nabywaniu kwalifikacji zawodowych, 
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, a w szczególności w zakresie słownictwa zawodowego, 
wymiana doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej z młodzieżą i pracownikami UE, wymiana doświadczeń 
związanych ze zwyczajami żywieniowymi, kulturą pracy w innych krajach, mentalnością ludzi. Projekt będzie realizowany  
we współpracy z partnerem zagranicznym, którym jest EuroPartnership Agency Ltd. z Wielkiej Brytanii.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37159 

Tytuł projektu 
Międzynarodowe doświadczenie gastronomiczne - nowe umiejętności dla naszych 
uczniów 

Beneficjent AWANS Andrzej Miszczyk 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 199771,54 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych, zarówno na poziomie technikum, jak 
 i szkół zawodowych. Staże odbędą się w październiku 2013 i na przełomie lutego i marca 2014. W praktykach uczestniczyć 
będą dwie grupy po 10 uczniów. Z każdą grupą wyjedzie 1 nauczyciel/opiekun. Założeniem projektu jest stworzenie uczniom 
możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zagranicznym stażu zawodowym. Projekt 
ukierunkowany jest na poznanie tajników kuchni włoskiej, jako kuchni niezmiernie popularnej w Polsce. Brak jest jednak 
fachowych szkoleń krajowych w zakresie tego rodzaju kuchni. Staż stanowić będzie część przewidzianej planem nauczania 
praktyki zawodowej. Projekt zakłada praktyczną naukę zasad przygotowywania i serwowania tradycyjnych potraw włoskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania w oparciu o dietę śródziemnomorską. Zakładamy również,  
że dzięki praktyce we Włoszech uczniowie poznają fachowe nazewnictwo i będą się nim posługiwać w przyszłości. Językiem, 
w którym uczniowie będą się porozumiewać będzie język angielski. Niemniej uczniowie będą zdobywać również podstawy 
języka włoskiego. Zakładamy, że uczniowie wzmocnią swoje umiejętności językowe, w odniesieniu do języka, którego uczą się 
w szkole oraz drugiego. Podsumowując, zakładane cele projektu to: zapoznanie uczniów z tradycjami kulinarnymi innego 
narodu, praktyczne opanowanie umiejętności związanych z obsługą klienta w branży gastronomicznej, umożliwienie uczniom 
zdobycia kwalifikacji zawodowych w placówkach poza granicami naszego kraju, zdobycie dokumentu "Europass - Mobilność", 
motywowanie do osiągania jeszcze lepszych efektów pracy, lepszych ocen i zaangażowania podczas zajęć szkolnych. Przede 
wszystkim wzmocnienie umiejętności językowych, wzrost wiary we własne możliwości. Dodatkowo projekt przyczyni się  
do rozwoju turystycznego i zwiększenia atrakcyjności turystycznej województwa świętokrzyskiego poprzez wzmocnienie kadr 
regionalnej gospodarki. Zakładane rezultaty to: 20 osób nabędzie zakładane umiejętności dzięki odbyciu zagranicznej 
praktyki, 20 zdobytych certyfikatów "Europass - Mobilność", podniesienie samooceny 20 uczestników.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37163 

Tytuł projektu 
Praktyki w restauracjach Wielkiej Brytanii drogą do uzyskania wysokich kwalifikacji 
zawodowych 

Beneficjent Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 340073,13 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W ramach programu Leonardo da Vinci do Wielkiej Brytanii na dwu tygodniowe praktyki pojedzie  
30 - osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej kształcących się w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbędą praktykę  
w najlepszych angielskich restauracjach usytuowanych w Plymouth i okolicy. Praktyki pozwolą uczestnikom na rozwinięcie 
umiejętności zawodowych i językowych. Plymouth jest miejscowością turystyczną i portową położoną na południowym 
wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Rola jaką spełnia miasto sprawia, że posiada również szeroką bazę gastronomiczną. Uczniowie  
na miejsce odbycia stażu pojadą wraz z opiekunami, którzy przez cały czas będą sprawować opiekę nad grupą. Staże odbędą 
się w terminie od 20.01.2014 do 02.02.2014 r. (dwa tygodnie). Praktyki odbędą się w czasie ferii zimowych w szkole, aby nie 
kolidowały z zajęciami obowiązkowymi. Praktykantów przyjmie firma Tellus z siedzibą w Plymouth. Organizacja ta posiada 
duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych i gwarantuje wysoką jakość praktyk. Uczniowie podczas stażu będą mieli 
okazję zapoznać się z międzynarodowymi standardami pracy. Program stażu jest bezpośrednią odpowiedzią na ich 
zainteresowania oraz chęć pracy w odmiennym kulturowo regionie Europy, a także chęć praktycznej nauki języka angielskiego 
niezbędnego im w przyszłej pracy zawodowej. Wielka Brytania jest najlepszym miejscem do nauki tego właśnie języka. 
Zdobyte w Anglii doświadczenie będzie niezwykłym atutem po powrocie do kraju w czasie poszukiwania pracy. Pracownicy 
posługujący się bardzo dobrze językiem angielskim i posiadający doświadczenie w pracy w zagranicznej resteuracji  
są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Potwierdzeniem umiejętności zdobytych podczas stażu będą certyfikaty  
oraz dokument EUROPASS-MOBILNOŚĆ stanowiący swoisty list polecający dla uczestników. Certyfikaty będą zawierać 
informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, językowych oraz umiejętności pracy w grupie. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37167 

Tytuł projektu Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiO szansą na sukces 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 359205,54 PLN 
Krótkie streszczenie:  
Projekt "Praktyki zagraniczne uczniów Ekonomika szansą na sukces" skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku kształcących się w klasach trzecich technikum w zawodach technik 
ekonomista i technik handlowiec. Projekt umożliwi uczniom odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej w wymiarze czterech 
tygodni, wynikającej z programu nauczania. Do firm brytyjskich skierowani zostaną uczniowie kontynuujący naukę  
j. angielskiego w stopniu zaawansowanym, a do firm niemieckich odpowiednio uczniowie z zaawansowaną znajomością 
języka niemieckiego. Praktyka będzie miała charakter innowacyjny, ponieważ uczniowie będą mieli okazję nie tylko ćwiczyć 
 i osłuchać się na żywo z językiem obcym 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. W projekcie zastosowany będzie system ECVET, co zostało potwierdzone w listach intencyjnych. 
Uczniowie będą odbywać praktykę 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 17 marca do 11 kwietnia 2014r. Program praktyk zawarty 
 w projekcie został opracowany wspólnie z lokalnymi pracodawcami oraz organizacjami pośredniczącymi Tellus Group 
z Plymouth i Berlink ETN GmbH z Berlina. W Plymouth większość uczniów będzie odbywać praktyki w ośrodku treningowym 
Pilgrim Centre, który organizuje praktyki i szkolenia dla różnych grup wiekowych i z różnych branż. Jest to organizacja 
zaangażowana w proces szkolenia i uprawniona do przyznawania osiągnięć za efekty uzyskane w uczeniu się w systemie 
ECVET. W Berlinie uczniowie będą odbywać praktykę w różnorodnych firmach handlowych i marketingowych różnych branż, 
np. Noumena Studios GmbH oraz Digital Grafic Processing-studio gier komputerowych , Stark in Mitte, By Salti, City Shop at 
TV tower – jednostki handlu detalicznego (sklep wielobranżowy, ze sprzętem RTV, z pamiątkami). Firmy te prowadzą 
kilkuletnią współpracę z organizacją Berlink przyjmując do siebie stażystów i praktykantów. Wnioskodawca współpracuje  
z Tellus Group już od 4 lat, a w listopadzie 2011r. koordynator projektu p. Teresa Dydak odbyła wizytę przygotowawczą. 
 Z organizacją Berlink wnioskodawca nawiązał współpracę w ubiegłym roku – ofertę współpracy przysłała organizacja ETN 
Group, której członkiem jest Berlink. Partner organizował już projekty ze szkołami w Polsce, ma doświadczenie zarówno 
 w projektach z programu LdV jak i Erasmus. 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 oraz Niemiec. Uczniowie osiągną założone cele poprzez 
zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych w nowoczesnych firmach brytyjskich i niemieckich, w krajach 
bardzo dobrze rozwiniętych 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37168 

Tytuł projektu Europejska praktyka zawodowa moją szansą na dobrą pracę w branży turystycznej 

Beneficjent Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 206986,88 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt "Europejska praktyka zawodowa" zakłada wysłanie na praktyki zawodowe 20 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana 
Wyżykowskiego w Lubinie. Uczestnikami będą młodzi ludzie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej.  
10 uczniów zostanie wyselekcjonowanych z klasy III, a kolejnych 10 z klasy II. Cała 20-osobowa grupa pojedzie na praktyki  
do Włoch, a konkretnie do Rimini, które jest jednym ze znanych kurortów na wybrzeżu Adriatyku. Praktyki odbędą się w maju 
2014 roku i potrwają 3 tygodnie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie uzyskanie w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2013/2014 co najmniej dobrej oceny z zachowania oraz co najmniej dostatecznej z języka angielskiego. Pomysł 
projektu narodził się w efekcie naszych obserwacji współczesnego rynku pracy zawodów, w których kształcimy. Z jednej 
strony rozwój turystyki na Dolnym Śląsku daje naszym uczniom nadzieję na dobre zatrudnienie i możliwość rozwoju 
zawodowego. Z drugiej zaś strony, podobnie jak w wielu innych branżach, rynek pracy jest mocno konkurencyjny. 
Pracodawcy oczekują od swoich pracowników zarówno wysokich kwalifikacji oraz doświadczenia, jak i dodatkowych atutów  
w postaci znajomości języków obcych czy też obycia w międzynarodowym otoczeniu. Dlatego też głównym celem projektu 
przedstawionego we wniosku jest zwiększenie konkurencyjności jego uczestników na rynku pracy poprzez umożliwienie im 
podniesienia swoich kompetencji, zdobycia dodatkowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Przejście przez 20 uczniów 
Zespołu Szkół Nr 2 praktyki zawodowej poza granicami Polski stworzy warunki potrzebne do realizacji tego celu. 
W rezultacie proponowanego projektu jego uczestnicy wrócą do Polski bogatsi o doświadczenie zawodowe, bardziej 
samodzielni i dojrzali. Zdobędą też tak cenne w swojej branży doświadczenia w pracy i kontaktach międzynarodowych. Dzięki 
temu staną się bardziej atrakcyjni w oczach potencjalnych pracodawców, a zarazem będą lepiej przygotowani  
do funkcjonowania w obecnych realiach rynkowych.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37173 

Tytuł projektu Praktyka i kultura dla uczniów - międzynarodowa nauka zawodu 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie 

Liczba uczestników 28 

Dofinansowanie 296237,12 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt pt. "Praktyka i kultura dla uczniów - międzynarodowa nauka zawodu" adresowany jest do 28 uczniów technikum 
żywienia i  usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa i technikum obsługi turystycznej. Młodzież będzie miała 
możliwość odbycia praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach gastronomicznych, pensjonatach i hotelach. Do grupy 
partnerskiej należą: Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH jako główny partner koordynujący działania w Niemczech, 
Waldhotel Berghof (Luisenthal), Thüringer Waldblick (Boxberg), Ringhotel-Schlossberg (Neustadt),  Hotel Stadt Neustadt 
(Neustadt),  Marienturm (Rudolstadt), Sophienhotel (Eisenach) oraz Beckenhaus (Niederfüllbach). Staże odbędą się w dwóch 
grupach (14 osobowych), w terminach:- styczeń/luty 2014 (grupa 1) i styczeń/luty 2015 (grupa 2). 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. W ramach przygotowań do 
projektu uczestnicy wezmą udział w koncertach muzyki poważnej i muzyki bożonarodzeniowej, udadzą sie do Muzeum 
Fryderyka Chopina w Warszawie oraz do Muzeum Jana Sebastiana Bacha w Eisenach, po drodze do Niemiec zwiedzą 
Wystawę Starych Mistrzów w Dreźnie, zapoznają sie z historią miast Erfurt i Eisenach. Uczniowie dzięki krajowym 
przygotowaniom językowym oraz komunikacji językowej z native-speakerem w Turyngii opanują słownictwo branżowe 
(gastronomia, hotelarstwo, turystyka) oraz przełamią strach w komunikacji codziennej. 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 
językowe, 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. 
Uczniowie w ramach uznania zagranicznej praktyki zawodowej otrzymają Europass-Mobilność, certyfikaty za uczestnictwo  
w przygotowaniach do stażu oraz otrzymają ocenę za umiejętności zawodowe w postaci karty ECVET, wypełnionych przez 
niemieckich opiekunów z zakładów. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37176 

Tytuł projektu Dobre praktyki dają wyniki 

Beneficjent Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustroniu ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 332078,97 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projektem zostanie objętych 32 uczniów odbywający naukę w klasach wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ 
Ustroń w zawodach: kucharz, blacharz, mechanik samochodowy oraz sprzedawca. Celem projektu będzie, poprzez realizację 
praktyk w Hiszpanii ,wsparcie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunków: kucharz, sprzedawca, blacharz, mechanik 
samochodowy w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, a także zwiększenie szans na zatrudnienie na 
europejskim rynku i podnoszenie własnych kompetencji społecznych. Po konsultacjach z pracodawcami termin staży 
przedstawia się następująco : I grupa listopad 2013, II grupa  marzec 2014r. Staż odbędzie się w firmie EUROmind zgodnie  
z listem intencyjnym. Poznanie innej kultury, nauczenie się organizowania swojej pracy w warunkach obcojęzycznych. 
Poznanie nowych technologii w zakresie swojego zawodu. Umożliwienie uczniom obserwacji pracy fachowców zagranicznych 
oraz obsługi klienta zagranicznego. Rezultaty projektu to przede wszystkim uzyskanie przez uczestników certyfikatów 
"EUROPASS MOBILITY", referencje obcojęzyczne od pracodawców, zaświadczenie o ukończonym kursie języka hiszpańskiego, 
zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Dodatkowo podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników, uzyskanie 
szerszych perspektyw zatrudnienia. Ważnym rezultatem będzie również przygotowanie do sprawnego i fachowego 
wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki europejskiej i kształtowanie postaw innowacyjnych, doskonalenie 
kompetencji komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej, kulturowej, a także  
w życiu codziennym, kształtowanie postaw przedsiębiorczych sprzyjających mobilności zawodowej i możliwości szybkiego 
przekwalifikowania się, kształtowanie umiejętności komunikacji społecznej i dojrzałości emocjonalnej oraz nabycie otwartości 
i tolerancji w stosunku do odmiennej kultury i tradycji. Produktami projektu będą dzienniki praktyk z oceną, przewodnik 
 po wybranych atrakcjach turystycznych Andaluzji, prezentacja multimedialna obrazująca przebieg praktyk dla każdego  
z zawodów. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37180 

Tytuł projektu Kompetencje ze smakiem 

Beneficjent Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 428355,01 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Stwierdzenie „Upewnij się, że kształcenie ustawiczne i mobilność stanie się rzeczywistością” jest przesłaniem projektu 
,,Kompetencje ze smakiem”. Praktyki zagraniczne wnoszą dodatkowe wartości do procesu kształcenia zawodowego. 
Umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do elastycznego i zadowalającego reagowania  
na potrzeby europejskiego rynku pracy, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia mobilności zawodowej. Problemem  
na który odpowiedź stanowi wniosek o dofinansowanie projektu, jest niedostosowanie oferty i jakości kształcenia 
specjalistów w profil. gastr. w szkołach zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w stosunku  
do zapotrzebowania pracodawców. Projekt jest skierowany do uczniów szkół ZDZ w Kielcach kształcących się na kierunkach 
gastronomicznych (2 grupy, każda po 16 osób). Czas trwania praktyk oraz program stażu uzgodniony we współpracy  
z partnerem i pracodawcami jest zgodny z wymogami MEN dla szkolnego planu nauczania w zawodach gastronomicznych. Ze 
względu na specyfikę i charakter  uczestników staż dla obu grup nastąpi w najbardziej optymalnym terminie uwzględniając 
aspekt obowiązków szkolnych w 2014 roku. Zasadniczym celem projektu jest podwyższenie przez 32 uczniów (U-KiM) 
umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie profesjonalnego wykonywania usług gastronomicznych. W czasie 
zagranicznego stażu we Włoszech poszerzą wiedzę merytoryczną w swoich zawodach,a także zdobędą umiejętności  
w dziedzinie organizacji i techniki pracy w gastronomii. Zapoznają się również z normami i procedurami stosowanymi  
w branży gastronomicznej w kraju partnerskim. Uczestnictwo w projekcie w istotnym stopniu zwiększy konkurencyjność 
młodzieży na rodzimym rynku pracy oraz u europejskich pracodawców. Przed wyjazdem młodzież będzie uczestniczyła  
w specjalnych zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego oraz przedsiębiorczości. Miesięczne 
praktyki zawodowe  w Perugii uczniowie będą odbywali w profesjonalnym zespole szkół zawodowych wyposażonym  
w najnowocześniejsze pracownie gastronomiczne. Universita dei Sapori jako partner w projekcie będzie jednocześnie inst. 
przyjmującą i pośredniczącą. Własne laboratoria  pozwalają mianowicie na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy 
uzyskanej podczas warsztatów pod okiem wykwalifikowanej kadry , a prestiż szkoły zapewnia odbycie stażu u pracodawców 
na najwyższym poziomie. Renoma i jakość usług edukacyjnych jest doceniana nie tylko w kraju, ale i za granicą. Szkoła posiada 
długoletnie doświadczenie w organizacji międzynarodowych wymian młodzieży szkolnej Youth in Action, realizacji projektów 
dofinansowanych przez ISFOL ze wszystkich Akcji w ramach programu Leonardo da Vinci, kursów i szkoleń  dla migrantów 
dof. z EFS w ramach PO KL .  
Po zakończeniu praktyk uczestnicy stażu otrzymają certyfikaty Europass-Mobilność, potwierdzające umiejętności  
i doświadczenie zawodowe nabyte we Włoszech. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości 
szkolenia zawodowego we wszystkich 24 placówkach ZDZ w Kielcach, a potencjalni uczestnicy przyszłych projektów poznają 
jakość i rezultaty wykorzystanych nowych metodologii w procesie kształcenia zawodowego na przykładzie „dobrych praktyk”. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37182 

Tytuł projektu 
Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki jako element przygotowania do kariery 
zawodowej 

Beneficjent Zespół Szkół 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 298437,58 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt "Podróż pod doświadczenie" adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu i ma  
na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, których nabędą oni 
podczas nauki w naszej placówce. Do udziału w projekcie wybranych zostanie 30 osób uczących się w zawodach technik 
informatyk oraz technik ekonomista. W momencie wyjazdu na praktyki osoby te będą uczęszczały do klas III. Praktyki odbędą 
się w listopadzie 2013 roku. Uczestnicy będą podzieleni na dwie 15-osobowe grupy, z których jedna pojedzie do Niemiec,  
a druga do Irlandii. W Niemczech miejscem pobytu i odbywania praktyk będzie Berlin, natomiast w Irlandii będzie to miasto 
Cork. Potrzeba realizacji proponowanego projektu wynika z obecnych realiów rynku pracy. Pracodawcy oczekują  
od kandydatów na pracowników zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznego przygotowania do pracy  
na konkretnym stanowisku. Z tego względu jakość praktycznego komponentu kształcenia oferowanego przez szkoły jest 
niezwykle istotna. Dynamiczny rozwój sektora IT oraz usług finansowych gwarantuje zapotrzebowanie na kadrę 
wykwalifikowaną w dziedzinach, w których specjalizują się adresaci tego projektu. Jednocześnie jednak duża liczba osób, 
które co roku wchodzą na rynek pracy w tych branżach sprawia, że aby mieć szansę na zatrudnienie, młodzi ludzie potrzebują 
doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych atutów takich, jak np. znajomość języków obcych czy też obycie  
w środowisku międzynarodowym. Mając to na uwadze, Zespół Szkół w Strzegomiu pragnie zrealizować projekt, dzięki 
któremu nasi uczniowie zdobędą cenne doświadczenie i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, zetkną się  
z międzynarodowym rynkiem pracy, poznają warunki pracy w swoim zawodzie w innych krajach Europy. Przede wszystkim 
sprawdzą i podniosą swoją znajomość języka obcego, nauczą się większej samodzielności, zetkną się z ludźmi odmiennych ras, 
narodowości, religii i kultur. Udział w projekcie będzie więc dla uczestników wartościowym elementem procesu 
przygotowana się do podjęcia pracy w zawodzie wyuczonym. Po pierwsze, pozwoli zdobyć niezbędne doświadczenie 
zawodowe, a po drugie pomoże im otworzyć się na Europę i przygotować się do korzystania z możliwości, jakie stwarza 
proces integracji europejskiej. Praktyki odbędą się w listopadzie 2013 roku. Uczestnicy będą podzieleni na dwie 15-osobowe 
grupy, z których jedna pojedzie do Niemiec, a druga do Irlandii. W Niemczech miejscem pobytu i odbywania praktyk będzie 
Berlin, natomiast w Irlandii będzie to miasto Cork. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37185 

Tytuł projektu Wykorzystaj swój potencjał w zjednoczonej Europie 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 594996,11 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt Mobilności IVT realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci  umożliwi  wybranej młodzieży  Technikum 
Informatycznego i Hotelarskiego odbycie praktyk zagranicznych w Plymouth, mieście położonym na południu Anglii. Zespół 
Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie brytyjską firmą 
pośredniczącą Tellus Group zorganizuje praktyki zawodowe w Tamar Science Park - Parku naukowym  dla Technikum 
Informatycznego. Natomiast dla Technikum Hotelarskiego w hotelach Jury's Inn (recepcja,pomieszczenia bankietowe, pokoje 
hotelowe) i hotelach typu B&B- The Dudley Hotel, Rosaland Hotel, The Grosvenor Plymouth, Rest Sutherland Road, Riviera). 
Główny cel  tego projektu koncentruje się na walce z wykluczeniem społecznym osób szczególnie narażonych na bezrobocie, 
poprzez ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwój europejskich kompetencji kluczowych takich jak: komunikacja  
w języku obcym - angielskim, wzbogacanie języka branżowego, podnoszenie kompetencji informatycznych oraz rozwój ducha 
przedsiębiorczości.  Czterotygodniowa praktyka w brytyjskich  zakładach pracy oraz  pobyt w rodzinach angielskich  
w bezpośrednim kontakcie z językiem angielskim  przyczyni się do zwiększenia  motywacji  do jego nauki,  ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i inwestowania we własny rozwój. Ułatwi to  mobilność młodych ludzi zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz umiejętność  dostosowania się zarówno do  krajowego jak i międzynarodowego rynku pracy. 
Projekt przyczyni się  do rozwoju osobistego uczestników, poprzez wykształcenie  postawy samodzielności, otwartości, 
kreatywności, tolerancji, przedsiębiorczości oraz umiejętności adaptacji w nowych warunkach. Rezultatem komunikacji  
w języku angielskim będzie podniesienie kompetencji językowych, które przełożą się na lepszą zdawalność na egzaminie 
dojrzałości, nawiązanie nowych kontaktów, czy szanse na zatrudnienie. Wzrost  kompetencji informatycznych ułatwi lepsze 
przygotowanie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,  lepszą zdawalność i większą 
konkurencyjność na rynku pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ otwierają się nowe perspektywy dla absolwentów,  
w szczególności technikum hotelarskiego w związku z realizowanym projektem Szwajcarskim (2011), którego celem jest 
wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, promowanie  regionu, jego walorów turystycznych, budowanie bazy turystycznej - sieci 
hoteli.  Woj. małopolskie i podkarpackie, jako "słabe" regiony zakwalifikowały się do tego programu. Dzięki podniesieniu 
kompetencji zawodowych i językowych wzrośnie  konkurencyjność beneficjentów na rynku pracy, większe szanse 
zatrudnienia.  Rezultatem rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości będzie aktywna postawa na rynku pracy, chęć 
podnoszenia kwalifikacji, czy pomysł na własną  działalność gospodarczą. Wszystkie te aspekty są niezwykle ważne dla osób  
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Praktyka w Parku Naukowym  może zaowocować  nowymi  pomysłami oraz 
rozwojem  postaw  przedsiębiorczych. Udział uczniów w praktykach zawodowych w Anglii pozwoli im na nabycie wiedzy  
i nowych umiejętności z dziedziny informatyki i hotelarstwa oraz pomoże w dostosowaniu ich wiedzy i kompetencji  
do potrzeb pracodawców, umożliwi im też przyswojenie i przeniesienie na polski grunt standardów pracy firm angielskich.  
Pobyt w Anglii jest szansą na poznanie nowych ludzi, kultury i zwyczajów panujących w innym kraju, oraz budowanie 
ponadnarodowych i koleżeńskich więzi. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymają certyfikat Europass  Mobilność 
potwierdzający nabyte przez nich umiejętności. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37189 

Tytuł projektu 
Bądź kowalem swojej kariery - staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery 
 i mobilnosci na europejskich rynkach pracy 

Beneficjent Zespół Szkół im. ks. St. Staszica 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 345693,76 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt dotyczy odbycia praktyki zawodowej w rzeczywistych warunkach zakładów  
przemysłowo-usługowych oraz w przyzakładowych warsztatach szkolnych przez uczniów w zawodach mechanicznych, 
mechaniczno-samochodowych, elektronicznych i teleinformatycznych. Uczestnikami stażu będą uczniowie z klas III 
Technikum Mechanicznego-Elektronicznego. Uczniowie wyjeżdżający na dwutygodniową praktykę zawodową do Sisli w Turcji 
odbywać będą praktyki w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w zakładach usługowo-produkcyjnych 
mechanicznych i elektronicznych. Staż w ramach praktyki zawodowej odbędzie się na wiosnę 2014 i 2015 roku w szkole Sisli  
w Istambule (Turcja) oraz w specjalistycznych zakładach pracy i nowocześnie wyposażonych szkolnych pracowniach, 
sponsorowanych przez znane marki samochodowe. Nieodłącznym elementem praktyki zawodowej w Turcji będzie 
posługiwanie się technicznym językiem angielskim. Będą to dwie grupy uczniów liczące po 20 osób. Projekt odpowiada 
potrzebom uczniów, którzy chcą nabyć nowe umiejętności, wiedzę i kwalifikacje, by stać się konkurencyjnym na europejskim 
rynku pracy. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sferą kształcenia zawodowego w innym kraju europejskim, 
strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania szkoły zawodowej w Sisli, obowiązującymi tam zasadami zachowania, 
dyscypliną pracy. Ponadto młodzież będzie miała okazję przetransferować nabytą wiedzę do kraju. Udział  
w projekcie zintegruje i wzmocni potencjał młodzieży we współdziałaniu na płaszczyźnie zawodowej, ukształtuje pozytywne 
postawy społeczne i zawodowe, nauczy zrozumienia i szacunku dla innych kultur i narodów, dając możliwości wielostronnej 
współpracy. Otworzy im umysł na „nowe” i da narzędzia, by nowe stało się lepsze. Celem głównym projektu jest podniesienie 
kwalifikacji zawodowych uczestników dla zapewnienia konkurencyjności  na europejskim rynku pracy. Projekt rozwija 
współpracę i mobilność pomiędzy systemami kształcenia zawodowego, wspiera innowacyjne metody nauczania zawodowego 
poprzez staże w zakładach przemysłowych oraz rozszerzanie znajomości języków obcych. Aby to osiągnąć uczniowie odbędą 
praktyki zawodowe przewidywanej programem nauczania w rzeczywistych warunkach warsztatowych czy  
w przedsiębiorstwach, dając tym samym uczestnikom szansę na stanie się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Cele 
szczegółowe projektu to: poznanie nowych technologii wykorzystywanych w zawodach, niedostępnych w warunkach praktyki 
odbywanej na miejscu, możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych zastosowaniach oraz 
poszerzenie swojej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami, pracownikami, 
pracodawcami, co w przyszłości może zaowocować ofertami pracy, doskonalenie pracy w zespole oraz indywidualnej. 
Dodatkowo rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, zachęcenie uczestników do odwiedzania innych 
krajów w celu poszukiwania atrakcyjnej pracy, zapoznanie się z realiami pracy i życia w obcym kraju, wprowadzanie nowości 
technicznych do systemów kształcenia zawodowego w Polsce, wspieranie innowacyjnych metod nauczania zawodowego, 
możliwość porównania warunków pracy w zakładach zagranicznych do tych panujących w rodzimych przedsiębiorstwach, 
poznanie kultury i obyczajów kraju przyjmującego, poprzez zwiedzanie, rozmowy, spotkania z rówieśnikami. Uczestnicy 
projektu po odbyciu stażu nabędą nowe kwalifikacje zawodowe, wykorzystają wiedzę teoretyczną w realnych warunkach 
pracy. Zdobędą umiejętność innowacyjnego i kreatywnego radzenia sobie w nowych sytuacjach kulturowo-językowych, 
wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w przyszłej karierze zawodowej, będą poszerzać znajomość specjalistycznego 
słownictwa w języku angielskim, nauczą się otwartości na odmienną kulturę i tradycję. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37204 

Tytuł projektu 
Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności  
w zawodach gastronomiczno - hotelarskich 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 200595,68 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu jest 20 uczniów, w tym 10 w zawodzie technik hotelarstwa i 10 w zawodzie kucharz. Praktyki będą 
trwały 4 tygodnie. Termin rozpoczęcia stażu przewiduje się na przełomie październik/listopad 2013. 
 Najważniejsze cele to: podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilność uczniów na europejskim rynku 
pracy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenie 
umiejętności wg. nowoczesnych standardów, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej. Ponadto 
uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie umiejętności 
adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich, wspieranie uczestników w zdobywaniu  
i wykorzystaniu wiedzy w nowym środowisku zawodowym w celu ułatwienia im dalszego  rozwoju osobistego, pobudzenie 
kreatywności i przedsiębiorczości uczestników projektu. Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności  
i rozwój umiejętności w zawodach gastronomiczno-hotelarskich. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze 
sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją  pracy w restauracji i hotelu, a także z zasadami 
przyjmowania i obsługi gości zagranicznych w języku niemieckim. Uczestnicy projektu wzbogacą swoje umiejętności 
zawodowe w zakresie obsługi konsumenta i nowych technologii sporządzania potraw. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37238 

Tytuł projektu 
Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku 
europejskiego 

Beneficjent Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 295330,57 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt „Staże zagraniczne przepustką do sukcesu na rynku  pracy wg standardów rynku europejskiego” przeznaczony jest dla 
uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach. Skierowany jest do młodzieży w wieku 17-20 lat kształcącej się w zawodach: technik 
informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa. Każdy z tych zawodów, z racji swojej specyfiki, wymaga ciągłego 
doskonalenia się i poznawania innowacyjnych rozwiązań branżowych, dzięki czemu możliwe będzie powodzenie na rynku 
pracy w warunkach standardów europejskich i światowych. By zwiększyć szanse osiągnięcia sukcesu zawodowego konieczna 
jest również znajomości specyfiki pracodawcy, współpracownika i klienta międzynarodowego, jego kultury i obyczajów w celu  
zapewnienia mu maksymalizacji zadowolenia z nawiązanej współpracy. Sukces w biznesie warunkuje także łatwość 
posługiwania się jezykiem obcym, szczególnie angielskim, zarówno  zawodowym jak i w komunikacji codziennej. Zespół Szkół 
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach jest jedną z największych placówek oświatowo-wychowawczych  
w powiecie polkowickim (województwo dolnośląskie). Przygotowuje uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie 
poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz  
do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Pragnąc  zapewnić uczniom optymalne warunki ich 
pełnego rozwoju zawodowego, Zespół Szkół zainicjował współpracę z TRAINING VISION (TV)  
- angielską firmą zajmująca się rozwojem międzynarodowych projektów mobilności w ramach „Uczenia się przez całe życie”, 
w tym programu Leonardo da Vinci. Misją firmy jest zapewnienie miejsc praktyk i staży na wysokim poziomie, zwiększając 
perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników. Mając na względzie  ponad 10 lat doświadczenia w sferze mobilności 
międzynarodowej oraz fakt, że Agencja TV w Portsmouth przyjmuje setki uczestników z całej Europy, zapewniając najlepsze 
doświadczenie zawodowe, jak również kontakt ze środowiskiem wielokulturowym. Zespół Szkół skieruje 18 uczniów  
do Portsmouth w celu odbycia praktyk zawodowych na przełomie czerwca-września 2014 r. ,chcąc zapewnić im lepszy start  
w życie zawodowe  w  wymiarze standardów europejskiego rynku pracy. Główne cele projektu to: realizacja treści  
i umiejętności  zawartych w kwalifikacjach przypisanych do poszczególnych zawodów (technik ekonomista, technik  
informatyk, technik hotelarstwa)  przewidzianych do realizacji przez MENiS w ramach praktyk zawodowych  
wg. standardów unijnych i specyfiki Wielkiej Brytanii.Następnie nabycie kompetencji językowych specyfiki branży 
ekonomicznej, informatycznej, hotelarskiej, opanowanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym  
w sytuacjach dnia codziennego, dopasowanie specyfiki firmy/organizacji zawodowej do potrzeb indywidualnych ucznia  
wg. wybranego zawodu. Również poznanie zasad kultury i obyczajów biznesowych firmy i dnia codziennego społeczności 
Wielkiej Brytanii, poznanie zależności administracyjnych fukcjonowania firmy w państwie, zapoznanie się z podziałem 
administracyjnym Wielkiej Brytanii. Poznają zasady tworzenia własnego biznesu na gruncie Wielkiej Brytanii, zasad opieki 
medycznej i systemu ubezpieczeń społecznych Wielkiej Brytanii. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37244 

Tytuł projektu 
Systemy diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych na przykładzie firm 
niemieckich 

Beneficjent Centrum Kształcenia Praktycznego 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 332973,16 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Zaproponowany projekt zakłada zorganizowanie stażu zawodowego dla 32 uczniów (16-tu z Technikum Mechanicznego Nr 15 
w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie, 8-miu z Technikum Mechanicznego Nr 17 w Zespole Szkół Mechanicznych 
Nr 3 w Krakowie oraz 8-miu z Technikum Komunikacyjnego Nr 25 w Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie) w zakresie organizacji i 
logistyki pracy specjalistycznych zakładów mechaniki pojazdów samochodowych w Niemczech, w Lipsku. Uczestnicy stażu 
zapoznają się z nowoczesnymi  technikami i technologiami  mechatroniki samochodowej, diagnostyki i naprawy usterek 
wykonywanymi w  firmach mechaniki pojazdowej oraz specjalistycznych zakładach usługowych Volkswagena. Młodzież 
zapozna sie praktycznie z procesem produkcji pojazdów samochodowych w Zakładzie BMW Lipsk oraz z systemem 
marketingu, reklamy i handlu w przemyśle samochodowym. Praktyka zawodowa młodzieży w nowoczesnych zakładach 
niemieckich pozwoli na nabycie wielu nowych umiejętności zawodowych, lepsze przygotowanie do pracy wymagającej 
wysokich kwalifikacji na obecnym rynku pracy, utrwalenie umiętności językowych z języka niemieckiego/angielskiego, języka 
zawodowego. Młodzież udoskonali umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym w procesie uczenia się na 
nowocześnie wyposażonych stanowiskach pracy, udoskonali znajomość języka branżowego oraz uzyska podstawową 
znajomość w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej potwierdzonej na przykładzie firm niemieckich. 
Uczestnicy po zaliczeniu stażu otrzymają  certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe. Wnioskodawca nabędzie 
nowe doświadczenia, które zostaną przeniesione do kraju i wykorzystane w programie organizowanych praktyk zawodowych. 
Ewaluację i upowszechnianie rezultatów przeprowadzi Wnioskodawca oraz Partner przyjmujący Stowarzyszenie Europa Haus 
w Lipsku. Monitorowanie realizacji zadań stażowych przeprowadzą Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Kraków, 
pracownicy Partnera przyjmującego, kierownicy zakładów niemieckich oraz dwaj opiekunowie grupy uczestników stażu. 
Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie indywidualnym certyfikatem Partnera niemieckiego oraz Europass Mobility . 



 

 

   

 

 
PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 670 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL kontakt@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37250 

Tytuł projektu 
EUROPEJSKIE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI - kształcenie nowoczesnych 
technik pracy w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 

Beneficjent Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 367681,82 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Dzisiejsze zmiany na rynku pracy coraz wyraźniej pokazują, że zmierzamy do takiego modelu pracy, w którym nie obowiązują 
stałe miejsce i godziny świadczenia obowiązków zawodowych. Ścisły nadzór nad wykonaniem zadań jest zastępowany przez 
wymóg kreatywności i innowacyjności, a praca odbywa się w trybie projektowym oraz w oparciu o  zespół. Przewidywania 
ekspertów odnośnie kilkunastu najbliższych lat pokazują, że powstanie wiele nowych zawodów i upowszechnią się niszowe 
dzisiaj specjalności (profesjonalny organizator konferencji PCO, rezydent biur podróży, animator czasu wolnego, carving),  
a kształtowane obecnie umiejętności i kompetencje "ponadstandardowe" w przyszłości będą należały do standardowego 
wachlarza wymagań stawianych pracownikom. Przygotowany dla uczniów naszej szkoły projekt wychodzi naprzeciw właśnie 
takim zapotrzebowaniom. Skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: cukiernik, technik hotelarstwa i technik 
obsługi turystycznej. Partnerami w realizacji projektu są firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w organizacji projektów 
Leonardo da Vinci. Projekt zakłada wyjazd czterech ośmioosobowych grup pod opieką opiekunów do Rimini  
we Włoszech (dwie grupy) oraz Granady w Hiszpanii (2grupy) w okresie od kwietnia do grudnia 2014. Czas trwania stażu  
3 tygodnie. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji i umiejętności "ponadstandardowych" tak poszukiwanych  
na rynku pracy oraz możliwość praktyki zawodowej w obszarach, które w Polsce są jeszcze często niszowe. Kluczowe  
z kształconych kompetencji i umiejętności to: mobilność przestrzenna, znajomość technologii informatycznych, kreatywność  
i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, a także znajomość języków obcych i umiejętność funkcjonowania  
w otoczeniu międzynarodowym. Jednym z głównych celów projektu jest rozwój mobilności edukacyjnej i zawodowej wśród 
młodych ludzi oraz zachęcenie ich do wykorzystywania TIK. Doskonalenie już posiadanych i wykształcenie nowych 
umiejętności zawodowych zwiększy konkurencyjność naszych uczniów nie tylko na regionalnym, ale również 
międzynarodowym rynku pracy. Wymiernym efektem projektu będzie również podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w naszej szkole.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37255 

Tytuł projektu 
Euromobilność szansą dla młodych techników - Euromobility as a chance for young 
students of technikal schools 

Beneficjent Zespół Szkół Nr 2 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 372346,45 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt adresowany jest do uczniów technikum, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik oraz 
technik hotelarstwa. Pierwszeństwo będą mieć uczniowie z terenów wiejskich i uczniowie, których sytuacja materialna jest 
trudniejsza, tak aby staż był dla tych osób prawdziwą przepustką do lepszego życia. Uczestnikami praktyk zawodowych będą 
uczniowie z dobrą znajomością języka angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce z przedmiotów zawodowych oraz 
zachowaniu. W projekcie zakładamy przeprowadzenie 4 tygodniowych praktyk dla dwóch grup 15  osobowych: 7 hotelarzy  
+ 4 mechaników + 4 mechatroników. Każda grupa będzie miała 2 opiekunów. Miejscami odbywania stażu będą Niemcy  
i Hiszpania (po jednej grupie w każdym kraju). Termin stażu przypadnie na styczeń-luty 2014r. Uczestnikami stażu będą 
uczniowie klas od II do IV. 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 będzie to 
doskonała forma zapoznania się z tematyką i szansa na rozwiniecie własnych zainteresowań, natomiast uczniom klas 
czwartych pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności, konieczne do zdania egzaminów zawodowych. Praktyki te byłyby 
także okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych firm i zakładów. Program nauczania dla kształconych zawodów 
zakłada przeprowadzenie praktyk zawodowych w trakcie cyklu kształcenia. Staże zagraniczne pozwolą także uczniom na 
doskonalenie kompetencji interpersonalnych i językowych. Wyjazd na zagraniczny staż będzie 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 kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu 
poczucia własnej wartości i samooceny. Szybsze tempo zmian i ciągłe wprowadzanie nowych technologii oznacza, że 
obywatele Europy muszą nie tylko na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności zawodowe, ale także niezbędne ogólne 
umiejętności, pozwalające przystosować się do zmian. Aby radzić sobie w zjednoczonej Europie, potrzebujemy nowych 
kompetencji, nie tylko umiejętności technicznych, lecz także głębszego rozumienia możliwości, wiążących się z nowymi 
technologiami. Cele projektu to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji uczestników, rozwijanie kompetencji kluczowych  
i umiejętności zawodowych w zakresie: funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i zakładów pracy za granicą, 
zwiększenie szans na regionalnym i europejskim rynku pracy, rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym  
z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy potocznej. Dodatkowo wymiana doświadczeń zawodowych z pracownikami 
placówek, w których odbywa się praktyka, przełamywanie barier kulturowych, podniesienie jakości pracy, wzrost poziomu 
kształcenia zwłaszcza zawodowego (co wpłynie na lepszy wynik na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe), 
współpraca ze środowiskiem pracodawców, instytucji odpowiedzialnych za kształt regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie 
motywacji do dalszego rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego, konieczności uczenia się przez całe życie. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37258 

Tytuł projektu 
Otwartość, elestyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół 
Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim 

Beneficjent Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 78128,47 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Głównym założeniem jest realizacja programu zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków Opiekunka 
Dziecięca i Technik Masażysta w przedszkolu w Portugalii. Zamierzamy przyczynić się do rozwoju uczenia się przez całe życie 
na wysokim poziomie, a także propagować osiąganie możliwie jak najlepszych wyników nauczania i praktyki w dziedzinie 
opieki nad dzieckiem oraz profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 3-5 lat. Staż zaplanowano w terminach dla: opiekunek 
dziecięcych 28.04.2014 – 10.05.2014; technika masażysty 06.10.2014 – 19.10.2014. Miejsce realizacji stażu: LYCÉE FRANÇAIS 
CHARLES LEPIERRE Avenida Duarte Pacheco, LISBONNE PORTUGAL.  Słuchacze II roku obu kierunków będą realizowali 2 
tygodnie zajęć praktycznych, w czasie których planowana jest realizacja następujących celów: ogólne dla opiekunek 
dziecięcych i masażystów (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedszkola w Portugalii, obserwacja metod i form pracy 
z małym dzieckiem w innym kraju, wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności  
i kwalifikacji nabytych w szkoleniu w Polsce   w nowym środowisku, umożliwienie uczestnikom poznania nowego środowiska, 
organizacji i kultury pracy w Portugalii, zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji pracy  
w placówce w Portugalii,  pozyskiwanie informacji na temat podobieństw i różnic w pracy z dziećmi w wieku 3-5 lat w Polsce). 
Szczegółowe cele dla opiekunek dziecięcych (włączanie się w pracę placówki, dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb małego 
dziecka, dokonywanie oceny rozwoju dziecka na podstawie jego obserwacji). Szczegółowe dla masażystów (dokonywanie 
oceny wysklepienia stóp u dzieci w wieku przedszkolnym, dobieranie ćwiczeń profilaktycznych lub korekcyjnych dla dzieci w 
zależności od potrzeb, nauczanie automasażu. Oczekiwane rezultaty, które uczestnicy obu kierunków mają uzyskać w trakcie 
stażu to doskonalenie umiejętności zawodowych, nabycie otwartości i pewności siebie, poprawa umiejętności 
porozumiewania się w języku angielskim i portugalskim, przyrost wiedzy i umiejętności wykraczających poza program, które 
ułatwiają poruszanie się na konkurencyjnym rynku pracy. Również zwiększanie chęci zdobywania nowej wiedzy poprzez 
mobilność na rynku europejskim. Realizując projekt dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować słuchaczy do 
odbycia stażu oraz uzyskać jak najwyższą jakość realizowanych zadań.W tym celu zapewnimy jak najwyższy standard 
przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz precyzyjnie opracujemy umowę o partnerstwie. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37284 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne szansą dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na rozwój 
umiejętności kluczowych i zawodowych 

Beneficjent Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania DOM W GŁOGOWIE 

Liczba uczestników 8 

Dofinansowanie 79076,23 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami prjektu będzie 8 uczniów i uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy 
ZPSW w Głogowie w wieku 17- 24l., kształcących się w zawodzie kucharz małej gastronomii, z orzeczeniem  
o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym. Staż będzie trwał 3 tygodnie w Niemczech. Uczniowie będą mieli 
możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją  pracy w restauracji. 
Uczestnicy projektu udoskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie technologii sporządzania potraw.Termi stazy 
zawodowych to: 30.06.-20.07.2013r. Najważniejsze cele projektu to: aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych intelektualnie; podniesienie poziomu dojrzałości społecznej uczestników programu poprzez przejęcie 
przez nich odpowiedzialności za kształt swojego życia zawodowego; zmiana postaw uczestników programu w kierunku 
ograniczenia konieczności korzystania z pomocy społecznej; poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego uczestników 
programu; wykształcenie u uczestników postawy uwzględniającej ścisłą zależność pomiędzy własną aktywnością a poziomem 
swojego życia. Dodatkowo poprawa funkcjonowania psychicznego uczestników programu poprzez zwiększenie poczucia 
własnej wartości, wykształcenie motywacji do ponoszenie kompetencji zawodowych, wypracowanie skutecznych, 
nowoczesnych form aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Rezultatami 
projektu będzie przełamanie lęków i obaw w kontaktach z obcokrajowcami, wyposażenie adresatów programu w konkretne 
umiejętności praktyczne pozwalające na podjecie pracy zarobkowej, podniesienie wytrzymałości i odporności na stres,  
poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego uczestników programu, zmiana postaw z bierno-roszczeniowych na 
kreatywne, wykształcenie mechanizmów ponadnarodowej mobilności uczniów w trakcie kształcenia zawodowego poprzez 
odbycie, film z odbytego stażu (Stowarzyszenie dysponuje kamerą filmową)stażu i zdobycie doświadczeń zawodowych   
w zagranicznej instytucji szkoleniowej.Ważnym rezultatem będzie też promocja postaw otwartości i tolerancji w stosunku do 
osób niepełnosprawnych, które stanowią największą mniejszość w społeczeństwach UE, a jednocześnie tworzą te 
społeczeństwa jako obywatele. Każdy uczestnik otrzyma dokument Europass Mobilność, informujący o odbytym stażu, 
zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odbycie praktyki oraz zaświadczenie o odbytym kursie języka niemieckiego. 
Tematyką projektu są praktyki zagraniczne, które są szansą dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na rozwój 
umiejętności kluczowych i zawodowych.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37317 

Tytuł projektu Mobilny start w Europie kluczem do zawodowego sukcesu 

Beneficjent Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 401912,47 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych z województwa lubelskiego, przyszłych rzemieślników w zawodach  
z trzech branż - motoryzacyjnej, spożywczej, fryzjersko-kosmetycznej. Trzy grupy uczniów wyjadą do trzech europejskich 
krajów, w celu zapoznania się z systemem pracy w krajach Unii Europejskiej i zdobyciem umiejętności językowych. Program 
praktyk zawodowych został opracowany i przygotowany w oparciu o doświadczenie instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
czyli mistrzów szkolących w zakładach rzemieślniczych, będących jednocześnie pracodawcami. Celem projektu jest 
stymulowanie w uczniach chęci rozwoju zawodowego, mobilności zawodowej i otwartości na nowe, innowacyjne rozwiązania 
stosowane w krajach europejskich. W trakcie trzytygodniowego wyjazdu, uczniowie odbędą w zagranicznych zakładach 
praktyki zawodowe podnoszące ich kwalifikacje, oraz szkolenie językowe. Zostaną im przedstawione możliwości rozwoju 
osobistego i zawodowego na europejskim rynku pracy. Dzięki opracowanemu programowi praktyk, uczniowie będą mieli 
możliwość wzbogacić swoje umiejętności, jak również zdobyć nowe doświadczenia życiowe. Po powrocie uczniowie wymienią 
się informacjami i doświadczeniami  na temat pracy w krajach goszczących. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37344 

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

Beneficjent Zespół Szkół Usługowych 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 407808,12 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim. Partnerami w projekcie są: Centre de 
formation d'apprentis Europeen Louis PRIOUX i Berufsbildungs und Technologiezentrum Rohr-Kloster. Uczestnikami projektu 
będzie grupa 48 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy projektu 
podzieleni zostaną na 3 grupy, z uwagi na jakość realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. Programy staży 
realizowane będą w 3 grupach, jako szkolna praktyka zawodowa, w placówkach partnerskich w Bar Le Duc i Rohr, zgodnie  
z przyjętym harmonogramem realizacji staży. Czas trwania projektu przewidziano na 15 miesięcy, natomiast czas trwania 
poszczególnych staży to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji 
językowych i kulturowych przez grupę 48 uczniów szkoły. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów 
szczegółowych: zapoznanie się ze francuskimi i  niemieckimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi  
i jakościowymi, z typowym w danym kraju wyposażeniem stanowiska pracy cukiernika, z wykonywaniem usług cukierniczych, 
nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem cukierniczym stosowanym w produkcji cukierniczej, zrozumienie znaczenia terminu 
sztuka cukiernicza, poprzez pracę z mistrzami zawodu cukierniczego i z obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz 
samej kultury bezpiecznej pracy. Dodatkowo uczniowie porównają polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące  
w branży cukierniczej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy   
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 szkoły na rynku pracy. Poprawa 
kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na  słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni 
się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe. Miejsca 
realizacji poszczególnych wymian, to placówki partnerskie w Bar Le Duc 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37355 

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

Beneficjent Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU 

Liczba uczestników 44 

Dofinansowanie 412169,14 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Transportowo–Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie 
Wielkopolskim. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK i Staatliche Berufsbildende Schule 
Sonneberg. Uczestnikami projektu będzie grupa 44 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych 
 i elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 4 grupy, z uwagi na jakość 
realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. Programy staży realizowane będą w 4 grupach, jako szkolna 
praktyka zawodowa, w placówkach partnerskich w Plymouth i Sonneberg, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji 
staży. Czas trwania projektu przewidziano na 20 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 44 uczniów szkoły. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących 
celów szczegółowych: zapoznanie się ze angielskimi i  niemieckimi 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 z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy  
w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i 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 szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo 
zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich  
w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe. Miejsca realizacji poszczególnych wymian, to placówki partnerskie  
w Plymouth i Sonneberg, 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37357 

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

Beneficjent Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych 

Liczba uczestników 52 

Dofinansowanie 497014,11 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt  „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim”, to 
efekt współpracy wnioskodawcy - Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych  
w Ostrowie Wielkopolskim (ZSBE) z następującymi instytucjami partnerskimi: Aus-und Fortbildungszentrum Walldorf (AFZ) 
oraz Tellus (Group) Ltd-Work Experience UK. Uczestnikami projektu staży zawodowych w Walldorf i Plymouth będzie 52 
uczniów ZSBE w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzież biorąca udział w projekcie, kształci się obecnie w technikum na 
kierunkach: budownictwo, geodezja oraz architektura krajobrazu. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 6 grup - dwie 16 
osobowe grupy uczniów, które realizowały będą staże zawodowe w AFZ Walldorf (w dziedzinie budownictwa i geodezji)  
w listopadzie 2013 roku oraz cztery 5 osobowe grupy uczniów, które realizowały będą staże zawodowe w Tellus Plymouth  
(w dziedzinie architektury krajobrazu) w terminie kwiecień - maj 2014 roku. Zawartość projektu oraz jego cele operacyjne 
zostały tak ustalone, aby w pełni odpowiadały na potrzeby zawodowe jego uczestników. Celem projektu jest odbycie 2 
tygodniowych (80 godzinnych) staży zawodowych przez 6 grup uczestników (w sumie 52 uczniów ZSBE) i dzięki temu 
umożliwienie im pozyskania nowej wiedzy i umiejętności związanych z kształceniem w zawodach budowlańca, geodety  
i architekta krajobrazu, poznania innowacyjnych metod szkolenia w tych zawodach i doskonalenia znajomości języka 
niemieckiego oraz angielskiego. Realizacja staży przyczyni się również do podniesienia umiejętności społecznych i rozwoju 
osobistego uczestników projektu. Zdobyte nowe umiejętności zostaną potwierdzone dokumentami Europass Mobilność oraz 
certyfikatami wystawionymi przez instytucje partnerskie. Zadaniem dwóch grup uczestników odbywających staże w AFZ 
Walldorf, będzie wytyczenie i wykonanie fundamentów budynku do tzw. stanu zero. Natomiast uczestnicy (4 grupy) 
odbywający staże w Plymouth zaprojektują i wykonają ogród z ozdobnym zbiornikiem wodnym. Uczestnicy projektu poprzez 
przygotowanie językowe zorganizowane w macierzystej szkole, możliwość obcowania na co dzień z językiem obcym (język 
zawodowy niemiecki oraz angielski) w placówkach partnerskich i jego zastosowania zawodowego, znacznie poprawią swoje 
kompetencje językowe. Taka wiedza zwiększy ich motywację, zdolność i pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. 
Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększy świadomość kulturową, 
umożliwi nabycie umiejętności międzykulturowych młodych europejczyków, a także poprawi ich wiedzę na temat wspólnej 
Europy. Przewidywane rezultaty realizacji projektu: rezultaty miękkie (nabycie umiejętności zawodowych przez uczestników 
projektu, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie innowacji technologicznych, poprawa ich 
kompetencji językowych, wzrost pewności siebie, poprawa kompetencji kulturowych), rezultaty twarde (zdobycie 
certyfikatów potwierdzających realizację staży wystawionych przez instytucje partnerskie przez 52 uczestników, otrzymanie 
dokumentów Europass Mobilność przez 52 uczestników, realizacja 80 godzinnych programów staży przez 52 uczestników, 
współpraca ponadnarodowa 3 partnerów w dziedzinie kształcenia zawodowego). W wyniku realizacji projektu powstaną 
również następujące produkty: prezentacje multimedialne (dotyczące realizacji staży u partnera zagranicznego), materiały 
fotograficzne i wideo z realizacji staży, materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programów staży, dokumentacje 
techniczne, produkty końcowe (fundamenty budynku do stanu zero, ogród z ozdobnym zbiornikiem wodnym). Uczestnicy 
projektu będą będą odbywać staże w nowoczesnych placówkach w Walldorf oraz Plymouth. Obie instytucje partnerskie 
posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów staży. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37371 

Tytuł projektu CARE OF LIFE - The improvement of skills of lifetime`s protection 

Beneficjent Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 313317,42 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt „CARE OF LIFE - The improvement of skills of lifetime`s protection” (DBANIE O ŻYCIE  

- doskonalenie umiejętności ochrony życia) ma na celu wzbogacenie umiejętności  zawodowych i mobilności, nie tylko 
zawodowej, osób realizujących zawodowe staże zagraniczne. Słuchacze  Niepublicznego Medycznego Studium Zawodowego 
w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zawodach ratownik medyczny, masażysta i opiekun 
medyczny, łącznie w listopadzie 2013 roku odbędą staże zawodowe.  Łącznie na zagraniczne praktyki zawodowe wyjedzie 30 
osób: w Brescia we Włoszech 15 osób oraz w 15 osób w Granadzie w Hiszpanii. Podstawowe potrzeby, jakim odpowiada 
projekt to: poznanie tajników i specyfiki zawodu oraz różnych metod kształcenia i pracy, sprawdzenie i porównanie w skali 
europejskiej poziomu umiejętności, doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych. Także budowanie u słuchaczy 
świadomości swoich kwalifikacji, co zwiększa szanse na rynku pracy, doskonalenie umiejętności językowych słuchaczy. 
Najważniejsze cele projektu: wspieranie w doskonaleniu i rozwoju umiejętności zawodowych słuchaczy, kształtowanie 
mobilnych i kreatywnych postaw beneficjentów, realizacja przedsięwzięć zapewniających prawidłowy przebieg stażu, 
dokumentowanie nabytych kompetencji uczestników projektu. Przede wszystkim krzewienie idei uczenia się przez całe życie, 
implementacja wniosków sformułowanych po ewaluacji projektu. Oczekiwane rezultaty: wzrost umiejętności zawodowych, 
które pozwalają na efektywne poruszanie się na rynku pracy, certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, które  
dają międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji, wzrost mobilności uczestników stażu 
zawodowego, wzrost umiejętności językowych beneficjentów oraz aktywizacja beneficjentów w  podejmowaniu działań 
promujących efekty projektu. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37378 

Tytuł projektu Kreatywny fryzjer w nowoczesnej Europie 

Beneficjent Technikum Fryzjerskie w Żywcu ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 106458,28 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klasy III oraz IV Technikum Fryzjerskiego w Żywcu Zakładu  Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Zapalnowano trzy tygodnie praktyk   
w których weźmie udział 1 grupa 10 osobowa. Uczniowie ci nigdy nie mieli okazji wyjechać na praktyki zagraniczne oraz nie 
korzystali z żadnych dodatkowych form kształcenia za granicą. Obecnie absolwenci Technikum Fryzjerskiego są bardzo dobrze 
wykształceni teoretycznie jednak jeżeli chodzi o wykorzystanie tej wiedzy w praktyce często okazuję się, że brakuje im 
pewności siebie oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klienta. Chcemy aby uczniowie naszej szkoły nabyli dodatkowe 
umiejętności, które pozwolą na  wykonywanie zabiegów fryzjerskich na najwyższym poziomie,  swobodne posługiwanie się 
językiem obcymi, zastosowanie nowoczesnych  technik fryzjerskich. Praktyki zagraniczne będą bardzo dobrą formą wymiany 
doświadczeń, nabycia praktycznych umiejętności, a także wypracowania umiejętności pracy w zespole. Głównym celem 
projektu jest podniesienie i  poprawa umiejętności zawodowych co napewno przyczyni się do podniesienia ich kompetencj i 
zawodowych, a także umożliwi wykorzystanie nowych rozwiązań w przyszłej pracy. Cele szczegółowe to: zwiększenie 
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, ułatwienie rozwoju osobistego, zachęta do kształcenia  ustawicznego,podniesie 
kwalifikacji językowych uczniów, umiejętność obsługi klienta zagranicznego. Oczekiwane rezultaty: nabycie nowych 
umiejętności zawodowych (posługiwanie się nowoczesnym sprzętem, poznanie nowych technik fryzjerskich, koloryzacji oraz 
technik przedłużania włosów itp.), uzyskanie certyfikatów uczestnictwa w praktykach zagranicznych ,uzyskanie certyfikatu 
potwierdzającego przygotowanie językowe i kulturowe, wykonanie katalogu nowoczesnych fryzur. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37392 

Tytuł projektu Praktyka zawodowa na szóstkę 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 296772,81 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt praktyk zawodowych skierowany jest do uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG)  
oraz Technikum Architektury Krajobrazu (TAK), odbywających praktyczną naukę zawodu w rzeczywistym środowisku pracy  
u pracodawców. Praktykę gr.I (TŻiUG) zaplanowano na IV. 2014 r. gr.II (TAK) na V.2014 r.gr.III na IV.2015 i gr.IV na V.2015 
Odbędą się one w wyspecjalizowanych ośrodkach Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego w Poczdamie. 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 kilku lat 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 TŻiUG. 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.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37429 

Tytuł projektu Zagraniczne praktyki uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinku 

Beneficjent Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 137639,62 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu będzie 12 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku.  Z klasy III Technikum 
hotelarstwa (6 osób) oraz 6 uczniów z klasy III Technikum organizacji usług gastronomicznych. Najważniejszymi celami 
projektu są: odbycie praktyki zawodowej uczniów, zgodnie z programem nauczania, w hotelach i restauracjach w Londynie, 
doskonalenie znajomości języka angielskiego zawodowego i codziennego oraz poszerzenie kompetencji kulturowych. 
Oczekiwane rezultaty: poszerzenie wiedzy o strukturach, personelu i zarządzaniu hotelami i restauracjami, utrwalenie  
i pogłębienie znajomości języka angielskiego. Praktyki zawodowe dla wszystkich uczniów  odbędą się w pierwszej połowie 
2014 roku. Wraz z uczniami do  Londynu pojedzie opiekun, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem praktyki  
i służył pomocą w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie działania związane z organizacją podróży, pobytu i realizacji praktyk 
będą realizowane we współpracy z ADC Technology Training Ltd. - partnera pośredniczącego. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37433 

Tytuł projektu Chcę zdobyć nowe umiejętności - staż techników ze Wzgórza w Anglii i Francji 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 377027,57 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu wyłonionymi w procesie rekrutacji będą dwie 16-osobowe grupy uczniów Technikum Nr 2  
w Kartuzach. Grupa 1 to 16 uczniów z drugiej klasy Technikum Informatycznego, natomiast grupa 2  to 16 uczniów z trzeciej 
klasy Technikum Organizacji Reklamy. W  większości uczniowie wywodzą się ze środowisk wiejskich z rodzin o stosunkowo 
niskim statusie materialnym. Uczniowie z tych klas osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Ich wiedza z przedmiotów 
zawodowych jest na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Porozumiewają się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym 
(poziom A2, B1, B2). Na podstawie wcześniejszych  doświadczeń związanych z realizacją projektów mobilności, 
postanowiono, że staż odbędzie się w Plymouth, w Anglii w dniach 09.-23.03.2014 (grupa 1) i od 07-21.09.2014 (grupa 2)  
w Bergerac, we Francji. Staż w Anglii zorganizuje firma Tellus,  z którą współpracujemy przy realizacji obecnego projektu, 
natomiast we Francji praktyki są przygotowane przez Lycee Professionnel Jean Capelle. ZSZiO otrzymało już listy intencyjne 
od obu instytucji. Szkoła z Francji przesłała nam również adresy miejsc praktyk. Terminy staży zostały ustalone w oparciu  
o plan działań obu Szkół i firmy Tellus w sposób możliwy do realizacji i niekolidujący z egzaminami przeprowadzanymi  
w szkołach, organizacją praktyk dla pozostałych uczniów czy wakacjami. Ponieważ językiem projektu jest język angielski, aby 
zniwelować trudności komunikacyjne, staż we Francji zaplanowano w tym samym czasie i miejscu , co uczniów francuskich. 
Będą oni towarzyszli naszym uczniom i służyli pomocą. Wszyscy uczestnicy  projektu wzorem lat wcześniejszych otrzymają 
certyfikaty Europass Mobility. W czasie trwania praktyk będą im towarzyszyli opiekunowie ze Szkoły. Oprócz realizacji 
przygotowanego programu praktyk, uczniowie każdej z grup stworzą wspólną stronę internetową, na której zawarte będą 
informacje, które nauczyciele zawodu wykorzystają w swojej pracy. Ponadto, uczniowie z Grupy 1  stworzą "Przewodnik 
Praktykanta klasy IT". Uczniowie z Grupy 2 natomiast, stworzą prezentacje multmiedialne pt: " Sposoby promocji produktów 
w firmie francuskiej". Te informacje będą później wykorzystywane na zajęciach z przedmiotów zawodowych przez innych 
uczniów szkoły. Niekwestionowanym pozostaje fakt, że staż zagraniczny przyczyni się do rozwoju kompetencji naszych 
uczniów. Rozwinie sie ich kreatywność, przedsiębiorczość czy  umiejętność podejmowania inicjatywy. Zwiększy się też ich 
pewność siebie w posługiwaniu się  językiem obcym. Staną się konkurencyjni na lokalnych rynkach pracy.  
Z doświadczenia wiemy, że uczniowie, którzy brali udział we wcześniej organizowanych stażach zagranicznych osiągali bardzo 
dobre i celujące wyniki na egzaminach maturalnych z języka angielskiego i dostali zatrudnienie  dzięki certyfikatowi Europass 
Mobility. Stąd też pewność, że projekt ten odpowiada aktualnym potrzebom naszych uczniów. Istotnym jest także fakt,  że dla 
wielu z naszych uczniów wyjazd na staż zagraniczny jest szansą życiową, pierwszym krokiem do zmian, do kontaktu z Europą. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37455 

Tytuł projektu Europejski start 

Beneficjent I Prywatne Technikum Hotelarskie 

Liczba uczestników 58 

Dofinansowanie 412070,00 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt adresowany jest do uczniów I Prywatnego Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych,  
I Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zamościu oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu.  
Grupa uczniów wyjedzie do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Włoch na praktyki zawodowe. Program praktyk zagranicznych  
ma na celu stymulowanie u uczniów chęci rozwoju zawodowego i mobilności zawodowej. W czasie czterotygodniowego 
wyjazdu uczestnicy odbędą szkolenie językowe oraz praktyki zawodowe podnoszące ich kwalifikacje. Zostaną im 
przedstawione możliwości rozwoju zawodowego na europejskim rynku pracy. Praktykanci w każdym zawodzie mają 
wyznaczone zadania do wykonania dzięki czemu wzbogacą swoje umiejętności oraz zdobędą nowe doświadczenia. Przed 
wyjazdem uczniowie wezmą udział w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-jezykowym. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37463 

Tytuł projektu Fryzjer bez granic 

Beneficjent Technikum Fryzjerskie w Częstochowie ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 192296,59 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będzie 16 uczniów Technikum Fryzjerskiego w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Katowicach kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Projekt zakłada zorganizowanie jednego 
czterotygodniowego wyjazdu dla 16 osobowej grupy młodzieży kształcącej się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Termin 
odbycia praktyki obejmuje miesiąc czerwiec 2014 roku. Miejscem docelowym jest Granada/Kordoba w Hiszpanii. 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.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37470 

Tytuł projektu 
Warsztaty u Mistrza Gaudiego. Praktyczne wsparcie rozwoju zawodowego z zakresu 
rzeźby, projektowania i dekorowania wnętrz 

Beneficjent Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 176473,10 PLN 

Krótkie streszczenie:  
 W projekcie „Warsztaty u mistrza Gaudiego”  uczestniczyć ma 20 uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego (KLP) w Nowym 
Sączu, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe. Projekt polega na 14 dniowym stażu  
w zakładach-pracowniach artystycznych katedry Sagrada Familia (w Barcelonie w Hiszpanii), zaprojektowanej  w części 
wykonanej pod kierunkiem Antonio Gaudiego.  Staż odbędzie się w wakacje 2014 roku, poprzedzi go przygotowanie 
językowo-kulturowe w ciągu roku szkolnego 2013/2014Uczniowie w  ramach uzyskiwanych w szkole specjalności, 
poszukiwanych na rynku polskim i europejskim, powinni zdobyć umiejętności z zakresu rzeźby w kamieniu i techn.kamienia, 
rodzajów i potencjału artystycznego różnych występujących w Europie typów kamienia, praktycznych współczesnych 
zastosowań rzeźby w architekturze wewnątrz i zewnątrz budynków,  relacji między rzeźbą a architekturą, dawnych  
i cyfrowych technik modelowania przestrzennego w architekturzei dekorowaniu wnętrz oraz malarskich i ceramicznych 
technik dekoracyjnych oraz ich zastosowania w nietypowej przestrzeni oraz integracji sztuk plastycznych z architekturą,  
a także wpływu form artyst. i architektonicznych na życie człowieka,  a także zapoznać się z kulturą różnych krajów Europy w 
stopniu pozwalającym na dalszą edukacje na artystycznych uczelniach wyższych Europy, a  także na inspirowanie się sztuką 
danego kraju regionu (wymiana doświadczeń), czy czynne w niej współuczestniczenie i zatrudnienie. Wiąże się to  
z przygotowaniem językowo-kulturowym, koniecznym do zrzoumienia kontekstu technik artyst. oraz zapoznaniem  
z praktycznymi technologiami TIK w nauce i realizacji zadań zawodowych.  Pracownie artystyczne katedry Sagrada Familia 
 w Barcelonie, w której ogniskują się tradycyjne i nowoczesne technologie i myśl artystyczna, stanowią świetny sposób 
uzyskania łącznie w/w umiejętn.oraz poznania nieco obcej dla nas kultury hiszpańskiej. Poza tym w warunkach polskich 
trudno opanować umiejętność rzeźby w kamieniu i technologię kamienia, ponieważ polski kamień o materiał drogi, bardzo 
trudny w obróbce, o znacznie mniejszym potencjale artyst. niż np. kamień hiszpański.  Znajomość kamienia hiszpańskiego 
pozwoli zaś na zyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na zatrudnienie w Hiszpanii, ale też na przeszczepianie tego 
surowca do Polski i ożywienie wymiany gospodarczej. Podobnie zapoznie z innymi dziedzinami pozowoli na przeszczepienie 
technologii i doświadczeń artyst. i projektowych. Staż umożliwi więc realizacje następujących celów 
szczegółowych:opanowanie nowych, potwierdzonych certyfikatami, unikalnych umiejętności technologicznych, 
materiałoznawczych i projektowych z zakresu, wymienionego powyżej (uzyskanie przygotowania językowego w zakresie 
zawodowym oraz poznania kulturowego w celu zwiększenia mobilności, inspiracja myślą artystyczną i materiałami  
i motywami Hiszpanii w twórczości zawodowej własnej, przeszczepienie nowych technologii na grunt sztuki polskiej, 
upowszechnienie zdobytej na stażu wiedzy, umiejętności i technologii). Oczekiwane rezultaty: pełne praktyczne przeszkolenie 
z zakresu technologii kamienia, rzeźby, technik dekoracyjnych,technik projektowych i modelowania; uzupełnienie wiedzy 
zdobywanej teoretycznie o jej praktyczne zastosowanie; zwiększenie ,mobilności uczestników projektu i szans na zatrudnienie 
w Polsce i Europie w branży dekoratorskiej, rzeźbiarskiej czy konserwatorskiej lub lepszy start do dalszego kształcenia 
zwodowego w tym zakresie na uczelniach artystycznych ; modyfikacja programów nauczania pod katem zdobytych przez 
uczestników dośiwadczeń itechnologii; materiał filmowo, multimedialno instruktażowy, upowszechniającego zdobyte 
doświadczenie i wiedze technologiczna, przygotowany przez uczniów; znajomość hiszpańskiej i angielskiej terminologii 
fachowej z zakresu sztuki w stopniu wystarczającycm do komunikacji i pracy; certyfikaty wydane dla wszystkich uczestników 
przez instytucję przyjmujacą oraz Europass.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37502 

Tytuł projektu Nowoczesne rolnictwo dla Mazowsza 

Beneficjent Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS 

Liczba uczestników 35 

Dofinansowanie 396773,96 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będzie 35 osobowa grupa młodzieży pełnoletniej, ucząca się zawodu technika rolnictwa  
i technika agrobiznesu w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim położonej w powiecie makowskim,  
w północnej części województwa mazowieckiego. "Mazowiecki Rynek Pracy" zamieścił mapę bezrobocia na Mazowszu 
według stanu na koniec października 2012 roku. Powiat makowski znajduje się w tym zestawieniu jako powiat o najwyższym  
35% wskaźniku bezrobocia w województwie. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów Szkoły  
oraz zwiększenie ich mobilności. Dzięki współpracy Szkoły z Centrum, którego członkowie cechują się doświadczeniem  
w realizacji projektów europejskich,  wypracowany został model Partnerstwa, który pozwala pełniej wykorzystywać potencjał 
obu instytucji. Szczególnie ma to znaczeniu przy realizacji potrzeb uczniów i zwiększania ich konkurencyjności i mobilności na 
rynku pracy. Dzięki projektowi odbędą oni 14-dniowy staż w Anglii w dniach 4-18 sierpnia 2013 roku, którego efekty będą 
odczuwalne nie tylko w samej placówce, ale w szerszym wymiarze lokalnym. W początkowej fazie realizacji projektu 
przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe odbędzie się w trakcie trwania roku szkolnego 2012/2013.  Region,  
z którego pochodzą uczestnicy to region typowo rolniczy, z dominującą strukturą własności rozdrobnionej.  Powiat ten 
charakteryzuje się również wysokim poziomem bezrobocia o charakterze strukturalnym. Zawód rolniczy dla większości 
uczestników projektu to naturalna kontynuacja wynikająca z uwarunkowań regionalnych i lokalnych oraz rzeczywistych 
możliwości, które oferuje rynek pracy. Mając na uwadze potrzebę modernizacji tego sektora, zwiększenia konkurencyjności 
powiatu w wymiarze regionalnym i krajowym, wprowadzenia powszechnej mechanizacji produkcji rolnej, należy dążyć  
do osiągnięcia jak najwyższego poziomu edukacji w takich szkołach, z jakich pochodzą uczestnicy. Projekt odpowiada nie tylko 
na potrzeby samych uczestników, ale również środowiska lokalnego: szkoły czy pracodawców. Zdobycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu nowoczesnej produkcji rolnej pozwoli uczestnikom na przeprowadzenie należytej modernizacji gospodarstw 
rolnych, których, w niedługim okresie, będą właścicielami. Zapoznanie się z najnowocześniejszymi w Europie technikami 
produkcji rolnej (urządzeniami, środkami zwiększającymi wydajność, organizacją pracy) w prosty sposób przełoży się  
na wzrost umiejętności praktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia należytych przedsięwzięć modernizacyjnych.  
Uczestnicy zostaną również zapoznani z rozwiązaniami instytucjonalnymi (np. zrzeszenie producenckie). Wiedza w ten sposób 
zdobyta może być źródłem zmian i przeobrażeń obszarów wiejskich w tym regionie. Intencją wnioskodawcy jest 
przeprowadzenie, wśród młodzieży wiejskiej, należytego procesu upowszechniania rezultatów projektu do których należałoby 
zaliczyć: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, zapoznanie z nowoczesnymi technikami produkcji, 
zdobycie doświadczenia w eksploatacji nowoczesnych maszyn i przetransferowanie go na rynek lokalny. Celem nadrzędnym 
jest zwiększenie świadomości młodzieży wiejskiej o możliwościach rozwojowych ich gospodarstw i ich regionu.  Zabiegi 
modernizacyjne obszarów wiejskich nie mogą zostać przeprowadzone bez należytego, uprzedniego zwiększenia wartości 
ogólnie rozumianego kapitału ludzkiego regionu, co dokonane może być przez zabiegi edukacyjne. Umiejętność zdobywania 
podstawowych informacji w języku angielskim pozwoli na zwiększenie mobilności uczestników, znacznie zwiększy ich 
możliwości na rynku pracy.  Zetknięcie z niezwykle wysoką kulturą rolną oraz praca w odmiennym środowisku i otoczeniu 
pozwoli wykształcić w uczestnikach dodatkowe umiejętności przydatne przy prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego, 
zwiększenie ich efektywności i towarowości. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37503 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna – lepszy start na rynku pracy 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 173390,81 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie pod nazwą „Praktyka zagraniczna – lepszy start na rynku pracy" w ramach programu Leonardo da Vinci "UCZENIE 
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" uczestniczą ze strony polskiej Zespół Szkół Zawodowych im J. Lompy. Zespół Szkół Zawodowych  
im. Józefa Lompy to szkoła ponadgimnazjalna w skład której wchodzą w chwili obecnej Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych. Terminy wyjazdu dla obu grup - 23.03.2014 do 11.04.2014. 
Miejsce odbywania praktyk to Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina  
i Brandenburgii - Ośrodek Szkoleniowy we Frankfurcie nad Odrą. Początki działalności Szkoły to rok 1965. Szkoła prowadzi 
kształcenie zawodowe na poziomie średnim w zawodach technik budownictwa, kucharz, elektryk, elektronik, mechanik, 
handlowiec i informatyk oraz na poziomie zawodowym w zawodach stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
sprzedawca oraz innych w ramach klas wielozawodowych. W chwili obecnej kadrę pedagogiczna stanowi 40 nauczycieli,  
a w szkole uczy sie 750 uczniów. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia 
pracy zawodowej zmieniających się warunkach  rynku pracy. W ciągu 47 lat mury szkoły opuściło ponad 9000 absolwentów. 
W całej historii istnienia szkoły nauczyciele starali się nie tylko dobrze przygotować uczniów i słuchaczy do obowiązków  
zawodowych, ale również uczyć się pracowitości, kreatywności, umiejętności dostosowania się do zmieniających  warunków 
rynku pracy. 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 
budowlanegoi technologii żywienia, oparte na bardzo dobrze wyposażonej bazie warsztatowej.  Zajęcia edukacyjne 
prowadzone są nowoczesnymi i innowacyjnymi metodami przez nauczycieli zawodu o wysokich kwalifikacjach. 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 robót murarskich w ramach kursu „Rzemiosło murarskie: mury ozdobne i  licowe 
(elementy  ścian zewnętrznych, krycie otworów, tworzenie konstrukcji słupowych)”. Podstawowym celem projektu jest 
podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły i ich wspieranie  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. 
Udział ma także uatrakcyjnić proces kształcenia. Po zakończeniu praktyk uczniowie uzyskują odpowiednie certyfikaty 
potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe oraz Europass. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37509 

Tytuł projektu Praktyka zagraniczna szansą dla regionu 

Beneficjent Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 365361,87 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży o specjalnościach 
technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Planowana praktyka zagraniczna ma na celu 
wykorzystanie wiedzy teoretycznej w konkretnych, praktycznych sytuacjach. Głównym celem projektu jest stworzenie 
uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju europejskim, co niewątpliwie w przyszłości 
podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, a zdobyta wiedza zmotywuje do dalszej nauki przedmiotów zawodowych i języków 
obcych.  Łomża to trzecie, co do wielkości miasto w województwie podlaskim i ważny ośrodek gospodarczy i kulturowy. 
Podlasie jest jednym z najciekawszych regionów Europy, w którym drzemie duży potencjał gospodarczy i turystyczny. 
Wybitne walory przyrodniczo - krajobrazowe, bogactwo kultur i tradycji, czyste środowisko naturalne oraz dobre warunki 
gospodarcze przesądzają o konkurencyjności regionu. Region nazywany jest Zielonymi Płucami Polski i ma do zaoferowania 
czyste powietrze, wody oraz nieskażone kompleksy leśne. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie podlasiem ze strony 
turystów i w zwiazku z tym powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych i hoteli. Zdobycie doświadczenia w branży 
hotelarskiej umożliwiłoby uczniom podjęcie atrakcyjnej pracy bądź założenie własnej działalności gospodarczej. Coraz więcej 
obcokrajowców odwiedza nasz region bogaty w różnego rodzaju atrakcje turystyczne, lecz bariera językowa naszych uczniów 
utrudnia imznalezienie pracy. Celem projektu jest, po opracowaniu programów praktyk, umożliwienie uczniom odbycia ich  
w firmachna terenie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 tygodniowe praktyki 
zawodowe dla 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarz, technik mechanik i technik informatyk. Praktyki  
w zawodzie technik hotelarz będą miały miejsce w Hiszpanii na przełomie maja i czerwiec 2014. Natomiast technik mechanik  
i informatyk również w tym samym terminie pojadą do Anglii.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37530 

Tytuł projektu Budujmy i gotujmy dla Europy 

Beneficjent Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żarkach ZDZ w Katowicach 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 152391,73 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt ,,Budujmy i gotujmy dla Europy" skierowany jest do 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, którzy kształcą się w zawodzie kucharz oraz monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie nie mieli jak dotąd możliwości wyjazdów 
zagranicznych, w celu odbycia praktyk. Projekt ten da im szansę wyjazdu zagranicznego, oraz pozwoli zobaczyć w jakich 
warunkach zagraniczni sąsiedzi uczą się zawodu. Główną ideą projektu jest wspieranie uczniów, którzy kształcą się w Szkole 
Zawodowej oraz danie im możliwości praktycznej nauki zawodu za granicą. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać  
w przyszłym życiu zawodowym. Poprzez 3-tygodniowy pobyt we Frankfurcie będą mogli zdobyć wiedzę teoretyczną,  
ale przede wszystkim praktyczną. Dodatkowo będą mieli okazję zwiedzić i poznać Brandenburgię. Ważnym aspektem jest 
również nauka języka niemieckiego. Przez cały pobyt będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe. Nowe znajomości 
oraz doświadczenia pomogą również w przezwyciężaniu stereotypów narodowościowych. Jedną z idei projektu jest 
budowanie postaw otwartych na inne kultury.Trzytygodniowy staż dla grupy 16 uczniów odbędzie się w Frankfurcie nad Odrą, 
przy współpracy z organizacją Internationaler Bund. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37538 

Tytuł projektu 
Mechanika samochodowa po angielsku - praktyka zawodowa w Plymouth  
nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP 

Beneficjent Łódzka Wojewódzka Komenda OHP 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 377303,65 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt kierowany jest do 30 podopiecznych Łódzkiej WK OHP uczących sie w dualnym systemie kształcenia zawodu 
mechanika samochodowego i w pełni odpowiada na ich potrzeby związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  
i językowych oraz brakiem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z brakiem jakiejkolwiek mobilności, 
spowodowanej najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi w ich domach  ponad 90% uczestników OHP nigdy nie było 
zagranicą. Uczestnicy rekrutowani z 17 hufców pracy na terenie całego województwa łódzkiego wyjadą kolejno  
na 3-tygodniowe staże w trzech 10-osobowych grupach, każda z opiekunem. Wszystkie staże zostaną zrealizowane w okresie 
marzec-maj 2014 roku w Plymouth na południowym wybrzeżu Anglii. Udział w tym projekcie będzie zatem dla 30 młodych 
mieszkańców woj. łódzkiego szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza 
granicami kraju, szansą uzyskania nowych umiejętności zawodowych, językowych i kulturalnych, a także możliwością 
poznania specyfiki innego kraju oraz poczucia się obywatelem Europy. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie 
kwalifikacji zawodowych potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Europass - Mobilność poprzez nabycie nowych umiejętności 
 i doświadczeń w zawodzie mechanika samochodowego, poszerzenie zakresu znajomości języka angielskiego zwłaszcza  
o fachowe słownictwo, zwiększenie mobilności oraz likwidacja uprzedzeń i stereotypów społeczno - kulturowych bardzo 
często obecnych w środowiskach, z których wywodzą się nasi podopieczni.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37603 

Tytuł projektu Mój zawód moja przyszłość 

Beneficjent Zespół Szkół Technicznych 

Liczba uczestników 31 

Dofinansowanie 247691,16 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Czas trwania całego projektu obejmuje okres od 01 października 2013r. do 31 grudnia 2014r. Podstawowym założeniem 
projektu jest  3  tygodniowy staż zawodowy uczniów klasy  III i IV kształcących się w zawodach  technik budownictwa i technik 
geodeta realizowany w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą. Ośrodek ten został wybrany przez ZST ponieważ 
prowadzi nowoczesne kształcenie zawodowe łączące teorię z praktyką, położony jest w Niemczech, w kraju, do którego 
obserwuje się mobilność w poszukiwaniu pracy mieszkańców naszego regionu. Celem 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 marzec 2014 roku. Będzie on stanowił cenne uzupełnienie tych umiejętności zawodowych, których 
uczniowie nie zdobyli  podczas praktyk zawodowych objętych programem nauczania u lokalnych pracodawców . Uczniowie 
technikum budowlanego będą mogli nauczyć się montażu systemów ociepleniowych uwzględniających wymagania 
budownictwa niskoenergetycznego oraz zapoznać się z brukarstwem dekoracyjnym przy użyciu kamienia naturalnego i kostki 
brukowej jak również nauczyć się sposobów wykończenia terenu wokół nowo wybudowanych budynków lub wokół obiektów 
po modernizacji (pomiary, wiązania kostki brukowej, dekoracyjne formy układania kostki). Poprzez wykonywanie zadań 
praktycznych nauczą się oprócz rozwiązań typowych, poszukiwań rozwiązań problemowych oraz opanują umiejętności 
podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy. Dzięki osiągnięciu wyżej założonych celów tj. 
uzupełnieniu swoich umiejętności i kompetencji  beneficjenci będą  mogli w przyszłości świadczyć kompleksowe usługi 
budowlane, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie (zarówno jako pracownicy firm i jako właściciele własnych firm  
- zwiększają swoje szanse na rynku pracy). Uczniowie technikum geodezyjnego będą mogli nauczyć się: wykonywania 
pomiarów sytuacyjnych, sytuacyjno - wysokościowych oraz obliczeń geodezyjnych. Zapoznają się z zasadami procesów 
zarządzania geodezyjnego, przepisami prawnymi i zarządzaniem Wydziału Geodezji w Niemczech. Uczestnicy projektu 
zostaną zapoznani z programem mierniczym CAD GEOgraf wersja 7.0 i z jego użyciem przy  komputerowym zestawieniu map. 
Uczestnicy będą mogli również nauczyć się podstaw pomiarów satelitarnych i użycia GPS. Uczniowie naszej szkoły pochodzą 
ze środowisk związanych z rynkiem budowlanym. Wyjazd na praktyki zagraniczne stworzy potrzebę mobilności naszych 
absolwentów, poszerzy horyzonty myślowe w zakresie możliwości  poszukiwania swojego miejsca w życiu  zawodowym,  
nie tylko w swoim lokalnym środowisku. Beneficjenci  będą  mogli poznać  w trakcie trwania projektu organizację i kulturę 
pracy w Niemczech, sposób, jakość i poziom życia Niemców  oraz obyczaje tam panujące. W dni wolne od zajęć praktycznych 
poznają  atrakcje turystyczne okolic Frankfurtu oraz Berlina. Praktyka zagraniczna to szansa na przełamanie barier językowych 
i mentalnościowych dająca poczucie pewności siebie pod względem osobistym i zawodowym. Celem pośrednim praktyk 
zagranicznych będzie motywacja uczniów do systematycznej nauki języków obcych w szczególności zawodowego języka 
obcego oraz przedmiotów zawodowych. Umiejętność posługiwania się językiem obcym zwłaszcza w zakresie słownictwa 
zawodowego jest pożądana przez wielu lokalnych pracodawców, co również ułatwi znalezienie pracy beneficjentom. Ośrodek 
szkoleniowy wraz  z internatem zlokalizowano w zacisznym, bezpiecznym miejscu na obrzeżach miasta. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37638 

Tytuł projektu Technik Informatyk – praktyka zawodowa w Portugalii 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 118486,61 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk. Zaplanowaliśmy realizację staży w 
portugalskich firmach z branży ICT w dwóch etapach: 6 uczniów (3 tygodnie pomiędzy 31/05/2014 i 12/07/2014)  
oraz 6 uczniów (3 tygodnie pomiędzy 31/05/2015 i 12/07/2015). Realizacja projektu jest szansą dla nich na zdobycie nowych 
doświadczeń zawodowych, nauki samodzielności, rozwinięcia umiejętności komunikatywnych i językowych. Tym samym 
zweryfikują wiedzę i umiejętności wcześniej zdobyte w szkole. Uzyskanie nowych kompetencji w swojej dziedzinie pozwoli  
na samorozwój ucznia oraz przeniesienie nowych doświadczeń na polskie, regionalne rynki pracy. Uczniowie pozbędą się 
obaw związanych z podjęciem pracy za granicą, trudnościami językowymi czy społecznymi. Chcemy skorzystać  
z doświadczenia  pracodawców portugalskich w doskonaleniu i przygotowaniu zawodowym uczniów i wypuścić na rynek 
pracy dobrze merytorycznie przygotowanych pracowników, jak i przyszłych pracodawców. Działania te przyczynią się  
do wzbogacenia metod nauczania, dopasowania do określonych potrzeb uczniów oraz podniesienia jakości procesu 
kształcenia. Realizacja projektu  podwyższy prestiż szkoły i przyczyni się do wzrostu zainteresowania nią w regionie. Odbycie 
stażu potwierdzonego odpowiednim certyfikatem Europass - Mobilność, będzie dodatkowym atutem branym pod uwagę 
przez pracodawcę. Indywidualne osiągnięcia uczniów zostaną udokumentowane przez pracodawców poprzez wystawienie 
opisowej oceny. Program stażu został skonsultowany z przedstawicielami pracodawców z branży ICT.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37697 

Tytuł projektu Podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy 

Beneficjent Zespół Szkół Technicznych 

Liczba uczestników 48 

Dofinansowanie 510801,97 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnicy projektu to 48 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik 
geodeta, technik elektryk i informatyk. Projekt zostanie zrealizowany w firmach współpracujących z EPD w Lizbonie  
w Portugalii (X.2014 - 16 uczniów), Sistema Turismo w Rimini we Włoszech (III.2015 - 16 uczniów) i z EuroPartnership Agency 
Ltd. w Plymouth w Anglii (IV.2014 - 16 uczniów). Wszyscy uczestnicy pochodzą z jednego z najuboższych, a co za tym idzie 
 z najsłabiej rozwiniętego regionu kraju - województwa świętokrzyskiego. Ponadto przeważająca część beneficjentów 
pochodzi z niezamożnych rodzin, często ze środowisk wiejskich, utrzymujących się z zasiłków dla bezrobotnych. 
Uczestniczenie w projekcie jest dla nich jedyną szansą zdobycia doświadczeń zawodowych za granicą. Podstawowym celem 
projektu jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów w ramach praktyki zawodowej, zgodnie  
z wymaganiami kształcenia w danym zawodzie. Nasza szkoła jako instytucja wysyłająca projektu ma na celu podniesienie 
jakości kształcenia, szczególnie praktycznego oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy  
i europejskich systemów szkolenia i rozwój kompetencji kluczowych. Dąży ponadto także do wdrożenie innowacji 
pedagogicznych i technologicznych, a także metod i narzędzi dydaktycznych, ułatwiających zintegrowane podejście  
do kształcenia zawodowego. W ramach projektu uczniowie odbędą 4 tygodniowe praktyki  (2 tyg. w polskich firmach, 2 tyg.  
w zagranicznych). Ponadto w ramach szkolenia z przedsiębiorczości, które uczniowie odbędą w Polsce i za granicą, 
beneficjenci projektu porównają funkcjonowanie firm i organizację przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Ta część projektu 
zgodna jest z kierunkami zmian w systemie kształcenia zawodowegoi umożliwia rozwój kompetencji w zakresie organizacji 
pracy małych zespołów (OMZ). Szkolenie to przygotowane zostanie w porozumieniu z Urzędem Pracy i Stowarzyszenie 
"Przedsiębiorcy Skarżyska". Partnerami projektu są 3 instytucje: portugalska firma EPD i włoska Sistema Turismo i angielska 
EuroPartnership Agency Ltd., które mają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, gdyż od kilku lat aktywnie uczestniczą  
w programie Leonardo da Vinci.  
Kluczowymi celami naszych partnerów są: dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wspieranie międzynarodowych działań na 
rzecz edukacji oraz kształtowanie świadomości ogólnokulturowej i umiejętności językowych młodzieży wchodzącej na rynek 
pracy. W programie nauczania technikum przewidziane są praktyki zawodowe w firmach i instytucjach branżowych, 
prowadzących działalność zgodną z naszym profilem kształcenia. Taką funkcję spełni staż zagraniczny. Uczniowie  
po zakończonym stażu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Pomiar wartości 
dodanej zostanie przeprowadzony po powrocie do kraju w formie egzaminu, a zdobyte doswiadczenia i umiejętności zostaną 
upowszechnione wśród społeczności uczniowskiej.Upowszechnienie osiągnięć edukacyjnych projektu nastąpi przez 
stworzenie platformy internetowej umożliwiającej nie tylko porównanie działania firm krajowych i zagranicznych - jednego  
z celów praktyki, lecz także wymianę doświadczeń wykraczająca poza beneficjentów projektu. Forum internetowe będzie 
dostępne dla pracodawców i kształcącej się młodzieży w całym kraju.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37701 

Tytuł projektu Zagraniczne praktyki, większe możliwości! 

Beneficjent Kaszubskie Centrum Edukacji VADEMECUM Marian Seyda 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 351429,78 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt zakłada realizację 6 dwutygodniowych staży dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych  
w Kościerzynie kształcących się w kierunkach: technik turystyki wiejskiej i technik usług pocztowych  
i finansowych. W Portugalii odbędą się 4 staże (po 5 uczestników+opiekun) w terminach:  4-17.11.2013, 1-14.09.2014,  
3-16.11.2014, 16-29.03.2015 w firmie zajmującej się produkcją wina od 200 lat, JOSÉ MARIA DA FONSECA. W Niemczech 
odbędą się 2 staże (po 5 uczestników+opiekun) w terminach: 1.12.-14.12.2013, 30.11.-13.12.2014. Projekt odpowiada  
na potrzebę zorganizowania zagranicznych praktyk i podniesienia poziomu umiejętności z zakresu produkcji i przetwórstwa 
(winiarnia) oraz promocji regionalnych produktów i z zakresu usług transportowych, magazynowania i kurierstwa (firma 
kurierska). Główne cele rozwoju zawodowego oraz osobistego uczestników staży: zdobywanie kwalifikacji i kompetencji 
uznawanych w krajach UE w branży agroturystycznej i kurierskiej, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie 
funkcjonowania firm wytwarzających produkty regionalne i kurierskich, organizacji pracy zwiększających szanse  
na zatrudnienie lub samozatrudnienie, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalnei 
kulturowe, zdobycie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku pracy, poprawa znajomości języka angielskiego lub 
niemieckiego, promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe życie. Poprzez wykonanie działań w czasie trwania 
projektu 30 uczniów będzie uczestniczyło w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym.  
Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży agroturystycznej lub kurierskiej w środowisku 
międzynarodowym przez 30 uczestników w czasie trwania projektu (1.09.2013-31.05.2015) potwierdzone certyfikatem 
 i dokumentem Europass Mobility oraz certyfikatami CEFR. Uczestnicy projektu przebywając wśród personelu portugalskiego 
lub niemieckiego poprawią znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (zawodowego i ogólnego), zwiększą odporność na 
stres. Dla wielu z nich będzie to „przygoda życia”. Poznają organizację, kulturę i dyscyplinę pracy w zagranicznych 
przedsiębiorstwach. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy 
teoretycznej w praktyce, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników, 
przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy,pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania 
stereotypów i barier związanych z innymi krajami europejskimi i kulturami. Projekt ma na celu wykształcenie samodzielnego, 
pewnego siebie absolwenta, komunikatywnego, otwartego na Europę i świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego 
profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Działania wnioskodawcy mają również służyć podniesieniu prestiżu szkoły, 
pogłębianiu współpracy z partnerem portugalskim i niemieckim oraz polskimi przędsiebiorcami. Instytucje uczestniczące  
w projekcie wzbogacą się o nową wiedzę i doświadczenie, co w przyszłości zaowocuje nowymi projektami. Program staży 
został przygotowany z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia szkoły, uwzględniono w nim także uwagi  
i życzenia lokalnych pracodawców,którzy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów naszej szkoły oraz instytucji 
pośredniczących i goszczących. Założeniem programów staży jest poznanie specyfiki portugalskiego rynku markowych 
produktów promujących region oraz doświadczenie praktyczne związane z niemieckim rynkiem usług kurierskich, których 
poziom uchodzi za najlepszy na świecie (np. firma DHL). Partnerzy zagraniczni projektu, czyli CASA DA EDUCAÇÃO Sapere 
Aude z Lizbony oraz Europa Direkt e.V. z Drezna zostali wybrani przez KCE Vademecum po starannej analizie ich możliwości  
i przedyspozycji, mogą się wykazać dużymi osiągnięciami w organizacji pobytów stażowych.Zapewniają uczestnikom 
doskonałe warunki bytowe oraz miejsca odbycia stażu gwarantujące osiągnięcie celów projektu.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37716 

Tytuł projektu Tarnowscy technicy mobilni w Europie 

Beneficjent Zespół Szkół Technicznych im. Ig. Mościckiego 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 92930,03 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu jest 12 uczniów technikum w zawodach: technik elektronik i technik elektryk, nad którymi opiekę 
sprawować będzie 2 nauczycieli. Staż dla naszych uczniów będzie odbywał się w terminie od 30 marca 2014 do 12 kwietnia 
2014. Miejscem odbywania zajęć będzie laboratorium FESTO na Uniwersytecie Pannon w Veszprem oraz fabryki: VALEO, 
PEPPERL AND FUCHS, MAXON MOTOR, BALLUF. Uczniowie będą tam  brali udział w różnego rodzaju zajęciach praktycznych, 
aby pogłębiać wiedzę i dzielić się nią, poszerzać doświadczenia, wymieniać informacje oraz zdobywać kompetencje 
zawodowe w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki. Celem projektu jest także ułatwianie uczniom rozwoju osobistego, 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich i współpracy w grupie, skłanianie ich do działania i konstruktywnego rozwiązywania 
typowych problemów, zwiększanie poczucia własnej wartości, zachęcania ich do uczenia się języków obcych, utrwalania  
i czynnego używania specjalistycznego słownictwa, odkrywania nowych kultur i zwiedzania różnych zakątków świata. 
Oczekiwanymi rezultatami odbytego stażu będą przede wszystkim przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych typu: 
instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych, użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz naprawa urządzeń 
elektronicznych, a także: montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej, rozpoznawanie i naprawianie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, ocenianie stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, montowanie i naprawianie układów 
sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania 
środków ochrony przeciwporażeniowej. Zadania te wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik 
elektronik i technik elektryk. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37724 

Tytuł projektu 
E-reklama w natarciu – marketing internetowy sposobem na wypromowanie siebie  
i innych na rynku pracy 

Beneficjent Zespół Szkół  SILESIA 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 221982,11 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt dotyczy 3 tygodniowej mobilności 2 grup liczących 10 uczniów każda, Technikum nr 2 wchodzacego  
w skład Zespołu Szkół "Silesia" o specjalności technik organizacji reklamy (TOR) i technik informatyk (TI).   
Staż zaplanowano na marzec (3.03 - 21.03) oraz przełom marca i kwietnia (24.03 - 11.04) 2014r. Staże odbędą się  
w hiszpańskiej instytucji goszczącej Europroyectos LdV w Granadzie. Projekt odpowiada na potrzeby kształcenia zawodowego 
osób będących 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 jest umożliwienie rozwoju zawodowego oraz podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób 
będących na etapie początkowego szkolenia zawodowego. Odpowiednio wykształcony TOR czy TI, który znajdzie zatrudnienie 
np. w agencji reklamowej, powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy. Dlatego też zakłada się poszerzenie, 
uzupełnienie i uzyskanie wiedzy i umiejętności z dziedziny sprzedaży produktów i usług reklamowych jak i  organizacji 
środków do prowadzenia kampanii reklamowych oraz grafiki komputerowej tj. tworzenie e-reklam w postaci multimedialnej 
 i interaktywnej, banerów, e-mail marketing, e-mail spam, reklamy typu pop-up, blogvertising, newsletter i reklama video. 
Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, dlatego ważnym celem w procesie kształcenia w klasach TOR i TI jest 
wyposażenie przyszłych absolwentów  w zakres wiedzy i umiejętności, który pozwoli im na tworzenie miejsc pracy w skali 
makro i mikroekonomicznej oraz przebicie się na rynku pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikom poznać temat 
wieloaspektowo, pomoże nie tylko poznać zagadnienie marketingu internetowego od strony profesjonalnej poprzez nabycie 
umiejętności pracy z profesjonalnymi programami Adobe Photoshop, Corel Video Studio Pro X5, Adobe Flash, Google 
AdWords do tworzenia reklamy na potrzeby internetu i montażu reklamowego materiału filmowego, ale również wykształcić 
takie cechy i postawy jak komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w nowym środowisku pracy poza granicami 
kraju. Staże w hiszpańskich firmach będą również okazją do zapoznania się z zasadami prawa, etyki i kultury zawodowej 
przemysłu reklamowego w kontekście europejskim. Inne oczekiwane rezultaty to uczestnictwo w projekcie osób   
w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wyższe kwalifikacje zawodowe  (certyfikat Europroyectos LdV i 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 pewność 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37749 

Tytuł projektu Młodzi Specjaliści Przyszłością Europy 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 261169,97 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, uczący się  
w technikum weterynarii, technikum rolniczym oraz technikum architektury krajobrazu. Projekt wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom pracodawców na regionalnym rynku pracy, którzy poszukują wykształconej kadry pracowniczej. Główne cele  
projektu: wspieranie uczniów  szkoły w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia 
osobistego rozwoju; zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestniczenia w europejskim rynku pracy;  uatrakcyjnienie 
kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce; ułatwianie mobilności pracujących praktykantów. Dzięki przygotowaniu 
kulturowo-językowemu młodzież będzie mogła poznać podstawowe słownictwo zawodowe w języku angielskim i niemieckim 
dot. tematyki projektu i posługiwać się nim w codziennych kontaktach. Poznają również kulturę i obyczaje wybranego regionu 
Słowenii i Niemiec. Planowane są dwa staże: pierwszy odbędzie się w październiku 2013r. w Słowenii, drugi staż będzie miał 
miejsce w czerwcu 2014r. w Niemczech. Rezultatem odbytych staży będzie zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności 
pozwalające na łatwiejsze poruszanie się na rynku pracy oraz zwiększające szanse zatrudnienia. Regionalni pracodawcy 
zyskają młodych specjalistów wyszkolonych w specjalistycznych Instytucjach Europejskich. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37780 

Tytuł projektu Dobry start- nabywanie kwalifikacji zawodowych poprzez staże w Niemczech 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych nr 1 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 117794,33 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu są uczniowie klas drugich i trzecich czteroletniego technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  
w Działdowie, kształcący się w zawodach technik handlowiec i technik logistyk. Uczniowie kształcą sie  
w systemie dziennym i odbywają w klasie drugiej i trzeciej 4 tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach na terenie powiatu 
działdowskiego. Projekt jest przewidziany na 2 lata. Pierwszy etap wizyty (6 uczestników z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1) 
jest zaplanowany na kwiecień 2014. Wizyta partnera (6 uczestników z Städtische Berufsschule für Bürokommunikation und 
Industriekaufleute) - marzec 2014. Drugi etap wizyty dla drugiej grupy uczestników będzie miał miejsce w tym samym czasie 
w roku 2015. Szkoła partnerska i firmy współpracujące ze szkołą (BMW AG, MAN Truck and Bus, Deutsche Telekom AG  
i Landeshauptstadt München (city council)), w których uczniowie będą odbywać praktykę w Monachium/Niemcy. Uczniowie 
posiadają podstawową znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przede 
wszystkim w szkole i z tego powodu posiadają niewielkie doświadczenie praktyczne. W całym cyklu kształcenia mają tylko 8 
tygodni praktyk. Uczniowie odbywają praktyki w małych przedsiębiorstwach, nie mają możliwości odbycia praktyki w dużych 
firmach.  
W powiecie działdowskim żadna z instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym nie oferuje możliwości udziału  
w stażach zagranicznych dla osób w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego.  Projekt ma umożliwić uczniom udział  
w stażu i ułatwić im mobilność i zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Uczestnicy nie mają możliwości posługiwania  
się językiem niemieckim branżowym w autentycznych sytuacjach zawodowych.  Pochodzą ze środowisk ubogich, nie mają 
środków finansowych na dokształcanie. Cele projektu to zdobycie doświadczenia zawodowego w dużych firmach niemieckich 
w międzynarodowym środowisku zwiększa możliwości zatrudnienia; zastosowanie nabytej przez uczniów wiedzy teoretycznej 
w praktyce ułatwiającej dobry start w życie zawodowe; nabycie kluczowych umiejętności niezbędnych do wykonywania 
zawodu i lepsze przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy; podniesienie umiejętności posługiwania się językiem 
niemieckim branżowym;  wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, komunikatywności oraz samodzielności czynnikami 
wpływającymi na zwiększenie mobilności i konkurencyjności na europejskim i krajowym rynku pracy.Rezultatami projektu 
będą nabycie doświadczenia zawodowego  w dużych firmach niemieckich,  zapoznanie się z dokumentacją biurową  
i umiejętność jej tworzenia, znajomość obsługi edytora tekstu i innych programów użytkowych,  umiejętność zarządzania 
dokumentami elektronicznymi,  sprawna obsługa urządzeń biurowych, większa mobilność i konkurencyjność uczestników 
stażu. Uczestnicy zdobedą również umiejętności językowe (dobra umiejętność posługiwania się językiem niemieckim  
w pracy). Dodatkowo rezultatami będą dobra umiejętność pracy w zespole oraz tolerancja dla różnic kulturowych,  
zwiększenie samodzielności oraz komunikatywności.   
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37805 

Tytuł projektu Praktyka zawodowa jako ważny krok w przyszłość 

Beneficjent Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 260601,31 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Głównym założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów technikum ekonomicznego  
oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy. W projekcie wezmą udział uczniowie technikum ekonomicznego, którzy odbędą 
praktyki zawodowe w brytyjskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach 
administracji państwowej we wrześniu 2013 r. Po odbytych praktykach uczniowie będą mogli zwiększyć swoje szanse 
znalezienia pracy, podnieść swoją mobilność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz otworzyć się na nowe źródła 
inspiracji zawowodych. Dzięki udziałowi w mobilności uczniowie rozwiną umiejętność adaptacji do warunków pracy  
w odmiennym środowisku kulturowym oraz udoskonalą znajomość języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa 
zawodowego. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37815 

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

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 391021,46 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. Staż zostanie zorganizowany w Centrum Kształcenia Budowlanego  
w okresie od stycznia 2014 do marca 2015r. dla 40 uczniów. 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. 
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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37848 

Tytuł projektu Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET 

Beneficjent Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 341342,31 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Górze będących w trakcie szkolenia zawodowego.  Dotyczyć on będzie 
uczniów technikum: handlowego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego. Projekt stanowić będzie część szkolenia 
zawodowego dla uczniów mających w programie nauczania praktyki, które powinny się odbywać w przedsiębiorstwach przez 
okres 3 tygodni. W realizację projektu będzie zaangażowany Zespół Szkół w Górze – po stronie polskiej, przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Górze, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Cechu Rzemiosł Różnych oraz Urzędu Pracy  
w Górze a ze strony niemieckiej - Verein zur Förderung von Beschäftigung  und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. (VFBQ) 
oraz pracodawcy niemieccy z regionu Brandenburgii. Partner proponuje współpracę oraz pomoc w zorganizowaniu miejsc 
praktyk, jak również w ich przeprowadzeniu, dokona walidacji i ewaluacji osiągnięć, będzie współuczestniczyć w wydawaniu 
certyfikatów oraz wspomoże proces uznawania nabytych umiejętności zawodowych. Instytucjami przyjmującymi 
beneficjentów na praktyki zawodowe będą hotele, firmy informatyczne, przedsiębiorstwa handlowe i firmy ubezpieczeniowe 
z regionu Brandenburgii. Praktyki będą stanowić integralną część szkolenia zawodowego i będą trwać przez 3 tygodnie. 
Pierwsza faza praktyk przewidziana jest na przełomie XI/XII 2013, druga na przełomie IV/V 2014. Projekt jest zaplanowany dla 
dwóch grup, liczących po 20 osób. W trakcie trwania 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 
informatycznych, ekonomicznych, handlowych i hotelarskich. Zdobyte w ten sposób doświadczenie zawodowe będzie miało 
duże znaczenie dla uczniów, ponieważ zwiększą się szanse ich zatrudnienia, przygotuje ich do wejścia na rynek pracy, 
poszerzy ich wiedzę, kompetencje kluczowe oraz pomoże im w ukształtowaniu przedsiębiorczej postawy. Pobyt w Niemczech 
pozwoli doskonalić znajomość języków obcych: angielski i niemiecki, zapewni poznanie zwyczajów, kultury i zabytków oraz 
umożliwi nawiązanie kontaktów zarówno z rówieśnikami, jak i z przyszłymi pracodawcami. Rezultatem projektu będzie 
poszerzenie wiedzy i umiejętności kluczowych niezbędnych na europejskim rynku pracy.Po zakończeniu praktyk każdy  
z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie praktyk wraz z opisem umiejętności, które zdobył. Ponadto Zespół 
Szkół będzie aplikował o Europass Mobilność dla każdego z uczestników będzie on wystawiony na podstawie oceny końcowej 
mobilności sporządzonej zgodnie z systemem ECVET, co zapewni międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji oraz 
promowanie stałego rozwoju zawodowego. Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom 
Zespołu Szkół w Górze, co ma niebagatelne znaczenie w świetle bardzo wysokiego wskaźnika bezrobocia w powiecie 
górowskim oraz brak jakichkolwiek firm informatycznych oraz większych hoteli, a co za tym idzie brak miejsc, w których 
można realizować program praktyk zawodowych. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37872 

Tytuł projektu Zagraniczny staż - naszą szansą na lepszą pracę 

Beneficjent Zespół Szkół Rolniczych 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 433695,43 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu są uczniowie Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.  
32 uczniów zostanie podzielonych na dwie grupy. W maju oraz listopadzie 2014 odbędą oni czterotygodniowe praktyki 
zawodowe w hotelach i restauracjach w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W tych typach szkół będzie to pierwsza okazja na 
zdobycie międzynarodowego doświadczenia przez naszych uczniów. Projekt został napisany między innymi w odpowiedzi na 
potrzeby lokalnego rynku pracy pod kątem obsługi gościa zagranicznego. W okolicach Brodnicy znajduję się nowoczesny 
ośrodek SPA&Wellness, który z roku na rok przyjmuje coraz większą liczbę turystów spoza granic naszego kraju. Obsługa tego 
typu gości przestaje być rzadkością i stawia przed właścicielami obiektu nowe wyzwania. Praktyki w podobnych obiektach  
w Anglii sprawią, że nasi uczniowie będą w stanie zapewnić kompleksową obsługę gości w zakresie usług hotelarskich i 
gastronomicznych. Okolice Brodnicy to region niezwykle atrakcyjny turystycznie. Liczne jeziora, piękne lasy, Brodnicki Park 
Krajobrazowy sprawiają, że z roku na rok tereny te są odwiedzane przez coraz większą liczbę turystów. Stwarza to duże 
możliwości dla przyszłych absolwentów, którzy marzą o własnej działalności, ale też zwiększa szanse na zatrudnienie  
w powstających hotelach, ośrodkach wczasowych, czy restauracjach. Doświadczenie zdobyte na zagranicznych praktykach 
może być decydującym czynnikiem przy procesie rekrutacji na nowo powstałe stanowiska pracy. W ramach projektu 
uczniowie poznają m.in. funkcjonowanie hoteli i restauracji, zasady ich marketingu i promowania, bezpośredniej i pośredniej 
obsługi gości, tworzenia ofert zabiegów SPA i Wellness, obsługi urządzeń hotelowych i gastronomicznych, zapoznają się 
 z regulaminem pracy oraz przepisami bhp i sanitarnymi. Będzie to miało niekwestionowany wpływ na ich kompetencje 
zawodowe. Do najważniejszych celów projektu możemy zaliczyć: umożliwienie uczniom nabycia umiejętności obsługi gości,  
w tym gości zagranicznych, w obiektach typu SPA&Wellness, dostosowania treści nauczania do wymogów wciąż 
ewoluującego rynku pracy, uzyskanie przez uczniów odpowiednich kwalifikacji zawodowych na poziomie standardów 
europejskich, podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych.  Uczestnicy 
otrzymają certyfikaty i dokumenty Europass Mobilność. Następnie zwiększenie świadomości uczniów w zakresie nauki 
języków obcych. Uczestnicy projektu zdobędą cenną wiedzę i doświadczenie oraz porównają standardy obiektów typu SPA  
w Polsce i w Anglii. Spodziewane rezultaty to uzyskanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 
potwierdzonych certyfikatem, poznanie specyfiki pracy w obiektach typu SPA, zwiększenie kompetencji językowych, 
podniesienie jakości kształcenia w ZSR, nabycie umiejętności pracy w innej kulturze, poznanie obyczajowości brytyjskiej. 
Rozwój umiejętności pracy na różnych stanowiskach pozwoli na praktyczne i kompleksowe wdrożenie teoretycznej wiedzy, 
jaką uczniowie zdobywają podczas zajęć szkolnych. Ponadto umożliwi to uczniom odnajdywanie się w różnych, niekiedy 
stresujących sytuacjach, jakie niejednokrotnie będą ich czekać w późniejszym życiu zawodowym. Zagraniczny staż uzmysłowi 
uczestnikom potrzebę świadomej edukacji. Nauka często wynika z zewnętrznego przymusu, presji rodziców, czy nauczycieli. 
Nasz staż ma na celu pomóc uczniom odnaleźć szczerą, wewnętrzną motywację do nauki języków obcych, która jest kluczem 
do pełnego sukcesu. Od tego roku nasza szkoła wprowadziła zawodowy język angielski, odchodząc tym samym od języka 
niemieckiego, co jest dodatkowym dowodem na to, że to właśnie język angielski stał się międzynarodowym językiem 
turystyki. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37884 

Tytuł projektu Ekonomia i przedsiębiorczość niemiecka wobec kryzysu gospodarczego 

Beneficjent Zespół Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących 

Liczba uczestników 60 

Dofinansowanie 521647,65 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Założeniem  programu jest odbycie 4 tygodniowego stażu pracy przez 60-ciu uczniów Technikum Ekonomicznego  
i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  Zespołu  Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kamienna Góra.  
Staż będzie odbywał się w firmach na terenie miasta Lipska. Uczestnicy stażu zapoznają się z kategoryzacją restauracji  
w Niemczech i wymaganiami dotyczącymi wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług z wykazaniem różnic pomiędzy 
kategoriami . Poznają logistykę pracy działu konsumenckiego i zaplecza gastronomicznego w tym  dział magazynowy ,dział 
produkcyjny (miejsca przygotowań posiłków i kuchnia),dział ekspedycyjny ,dział administracyjno-socjalny . Zapoznają się  
z różnymi systemami wyżywienia ze szczególnym uwzględnieniem kuchni niemieckiej , czeskiej,  greckiej, włoskiej, 
francuskiej.  Praktyczne prace będą wykonywać  w dziale gastronomicznym  pod nadzorem technologa żywienia i szefa 
kuchni. Zapoznają się z urządzeniami gastronomicznymi do obróbki mechanicznej, piecami i urządzeniami do obróbki cieplnej, 
chłodniczymi urządzeniami  gastronomicznymi, bemarami oraz urządzeniami do podgrzewania potraw. Ekonomiści zapoznają 
się z pracą pionu administracyjnego, polityką zatrudniania, obowiązującymi szkoleniami, opłacalnością  reklamy, 
rachunkowością firmy, marketingiem , systemem  akwizycji i konkurencji w realiach kryzysu. Uczniowie  prześledzą korzyści z 
prowadzonego marketingu  oraz jego wpływ na lepszy wizerunek firmy gastronomicznej.  Nabędą rozeznanie w działaniach 
reklamowych podnoszących  sprzedaż usług i przynoszących wymierne rezultaty ekonomiczne przedsiębiorczości w postaci 
zwiększonej konsumpcji  i opłacalności. Młodzież udoskonali umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia 
sobie w  trudnych sytuacjach, organizacji pracy ,podniesie poziom znajomości  języka branżowego. Zapozna się z realiami 
prowadzenia firm gastronomicznych przez obcokrajowców w Niemczech. Po zaliczeniu stażu uczniowie otrzymają certyfikaty 
potwierdzające nabyte umiejętności  oraz przejrzystość ich kwalifikacji.  Wnioskodawca projektu wspólnie z partnerem 
przyjmującym Stowarzyszeniem Europa Haus nabędą  doświadczenie, które zostanie wykorzystane w dalszej współpracy 
programowej. Ewaluację i monitorowanie  realizacji zadań stażowych przeprowadzą Dyrektor Szkoły ,  op iekunowie grup, 
kierownicy firm 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37919 

Tytuł projektu Swoje chwalimy, czeskie też znamy 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 77629,87 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Celem realizacji projektu jest umożliwienie uczniom ZSP w Nietążkowie z kl. II i III technikum żywienia  
i gospodarstwa domowego (5os.) oraz technikum rolniczego (5 os.) odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych 
zorganizowanych przy pomocy partnerskiej szkoły - Stredni prumyslova skola a Sredni odborne uciliste Pelhrimov. Projekt 
potrwa 6 miesięcy (od czerwca 2013 do listopada 2013 r.). Obejmuje działania: zorganizowanie przygotowania językowego 
 i wykłady na temat kultury czeskiej; dwutygodniowe praktyki dla grupy 10 uczniów, które odbędą się w Pelhrimov w okresie 
od 16 do 28 września 2013 r.; działania związane z promocją projektu i upowszechnianie rezultatów (wydanie i dystrybucja 
mini słownika i kalendarza prezentującego efekty; stworzenie strony internetowej, stworzenie prezentacji efektów). 
Podczas praktyk, które odbędą się w warsztatach szkolnych, stołówce szkolnej oraz współpracujących ze szkołą  
w Czechach gospodarstwach rolnych i zakładach gastronomicznych młodzież będzie miała okazję: poznać technologie 
stosowane w rolnictwie oraz gastronomii; poznać formy kształcenia zawodowego w Czechach (praktyczna nauka zawodu); 
uczestniczyć w lekcjach (dotyczących przedmiotów zawodowych) i wymiany doświadczeń z uczniami czeskimi; poznać 
podstawy i słownictwo zawodowe języka czeskiego oraz kulturę i zwyczaje Czechów. Dodatkowo poznają aspekty pracy 
zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych. W praktyce natomiast -  wykazać się tolerancją wobec 
innych narodowości, religii, kultury, ras. Odbyte w Czechach praktyki zaowocują w przyszłości lepszym przygotowaniem 
młodzieży do pracy zawodowej. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37932 

Tytuł projektu Przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego w ALBBW w Berlinie. 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 113772,53 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będą uczniowie klas II i III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej  
o specjalnościach mechanik, mechatronik, elektryk, elektromechanik. W okresie od 18 - do 29 listopada 2013 uczniowie będą 
przygotowywać wraz z niemieckimi kolegami kiermasz bożonarodzeniowy, który jest ściśle powiązany z promocją szkoły 
goszczącej. Kiermasz taki odbywa się każdego roku w piątek przed adwentem.  Jest to dzień otwarty, gdzie można obejrzeć 
szkołę, warsztaty, dowiedzieć się o nauczanych zawodach. Budowane są wtedy stoiska, na których młodzież sprzedaje 
wykonane przez siebie w ciągu roku różne artykuły. Są to rozmaite rzeczy jak elektroniczne zegary ścienne, ozdoby 
bożonarodzeniowe, wieńce adwentowe, drewniane budki dla ptaków, drobne meble z drewna, różne wyroby z metalu, , 
kalendarze itp. Przedmioty te są kupowane nie dlatego, że wytwarzają je niepełnosprawni, ale dlatego, że sa użyteczne,  
a wiele z nich jest dobrej jakości. W ramach naszego projektu uczniowie poznają szkołę partnerską wraz z warsztatami, 
obowiązujące w Niemczech przepisy BHP oraz metody nauczania. Młodzież będzie uczestniczyć w organizacji kiermaszu 
bożonarodzeniowego. Będziemy mieć też własne stoisko, na którym uczniowie zaprezentują naszą szkołę oraz miasto.  
Na pewno w ramach dodatkowej atrakcji uczniowie przygotują konkursy dotyczące naszego kraju. Ponieważ mamy bardzo 
kreatywną młodzież, liczę na to, że oferta produktów na naszym stoisku będzie bogata i interesująca (w tej kwestii na pewno 
wsparciem okaże się  nauczyciel przedmiotów zawodowych, który również będzie sprawował opiekę nad młodzieżą).  
W trakcie stażu uczniowie będą nie tylko poszerzać wiedzę z zakresu techniki, ale też swoje kompetencje językowe. Nabiorą 
pewności siebie, staną się bardziej otwarci, podniosą samoocenę - jest to bardzo ważny element. W dniu kiermaszu będą 
mieli okazję wykazać się przedsiębiorczością, nauczą się, jak obchodzić sie z klientem (może sie zawsze przydać np. jeśli  
w przyszłości bedą chcieli otworzyć własny interes). Współpraca z tym partnerem wzbogaci naszą młodzież o nowe 
doświadczenia. Uczniowie będa pracować w grupach międzynarodowych ( są tam nie tylko Niemcy, ale tez imigranci).  
Wierzę, że kontakty z osobami niepełnosprawnymi sprawią, że nasza młodzież pozbędzie się uprzedzeń, inaczej spojrzy  
na niepełnosprawność, stanie się bardziej tolerancyjna. 



 

 

   

 

 
PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 670 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL kontakt@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37943 

Tytuł projektu Praktyka czyni mistrza 

Beneficjent Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie 

Liczba uczestników 15 

Dofinansowanie 118490,73 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt „Praktyka czyni fachowca” powstał na bazie zapoczątkowanych w ubiegłym roku kontaktów między CKiW OHP  
w Dobieszkowie i Internationaler Bund Frankfurt (Oder). Akceptacja przez NA LdV naszego wspólnego wniosku IVT umożliwiła 
rozwój owocnej współpracy między naszymi jednostkami. Współpraca ta zaowocowała przeszkoleniem podczas zajęć 
przygotowawczych oraz zagranicznych praktyk zawodowych dziesięciu młodych ludzi, będących na wczesnym etapie 
kształcenia zawodowego. Profesjonalne przygotowanie naszych partnerów, dobra organizacja i koordynacja działań, a przede 
wszystkim realizacja celu projektu czyli rozwój zawodowy i osobisty młodzieży skłoniły nas do kontynuacji wspólnych działań. 
Nie chcemy jednak powielać stworzonych schematów, ale staramy się wyciągać wnioski by ulepszyć działania i poprawić 
rezultaty. By to osiągnąć zamierzamy zwiększyć liczbę uczniów objętą wsparciem oraz połączyć grupę podopiecznych 
Ochotniczych Hufców Pracy z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach, przygotowującymi się do wykonywania tych 
samych zawodów. Pracodawcy poszukują teraz młodych ludzi, którzy oprócz wykształcenia posiadają już jakieś doświadczenia 
zawodowe. Staramy się wyjść na przeciw tej potrzebie, tak aby nasi podopieczni jak najskuteczniej mogli odnaleźć się na 
rynku pracy. Projekt skierowany jest do młodych kucharzy i stolarzy w wieku 16-20 lat. Odbędą oni dwutygodniowy staż 
zawodowy zorganizowany w marcu 2014 roku przez Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. To główne działanie 
projektu będzie miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych jego uczestników, zdobycie doświadczenia i nowych 
umiejętności potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Podniesienie wartości przyszłego pracownika osiągniemy także 
dzięki intensywnemu kursowi języka niemieckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na słownictwo techniczne. Ważnym 
celem przewidzianej w projekcie ścieżki wsparcia jest rozwój intelektualny i społeczny młodzieży. Projekt oferuje możliwość 
poznania kultury i zwyczajów panujących w innym kraju, nawiązania znajomości, czego rezultatem będzie rozwój osobisty 
młodzieży i rozszerzenie jej światopoglądu. Mając na uwadze profil młodzieży przyuczającej się do zawodu w OHP, 
wymagającej często dodatkowych pozytywnych bodźców i wzorców, celem nadrobienia nabytych zaległości edukacyjnych  
i społecznych postanowiliśmy połączyć grupę podopiecznych CKiW OHP w Dobieszkowie z uczniami ZS nr 1 w Bratoszewicach. 
Rezultatem współpracy z kolegami i koleżankami z technikum będzie dodatkowa motywacja do pracy i nauki. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-37990 

Tytuł projektu Kulturowe inspiracje w projektowaniu ubioru 

Beneficjent Krakowskie Szkoły Artystyczne s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 64075,03 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu są uczniowie szkoły policealnej z dobrą znajomością języka niemieckiego, 10 słuchaczy drugiego roku 
Krakowskich Szkół Artystycznych, którzy kształcą się na kierunku projektowanie mody. Uczniom w trakcie stażu będzie 
towarzyszył 1 polski opiekun, który będzie odpowiedzialny za pomoc w realizacji powierzonych zadań i prawidłowego 
przebiegu stażu jak i dopilnowania realizacji założonych celów w trakcie stażu.  
Czas odbywania stażu to 18.11.2013-01.12.2013 (2 tygodnie). Miejsce odbywania stażu to Niemcy  (Hanower – Akademia 
Mody i Projektowania). Potrzeby uczestników projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych aby przygotować projektanta 
do pracy w dużych firmach odzieżowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych  w zakresie  konstrukcji, projektowania ubioru 
dla produkcji masowej, zapoznanie się z innymi metodami projektowania mody stosowanymi w szkole niemieckiej,  
a szczególności otwarcie projektantów na nowe inspiracje, zapoznanie się z inspiracjami kulturowymi innej narodowości oraz 
pogłębienie znajomości języka niemieckiego zwłaszcza w zakresie słownictwa specjalistycznego.  
Najważniejsze cele projektu  to: zapoznanie uczestników stażu z kulturowymi aspektami projektowania ubioru w Niemczech, 
zwiększenie ich zdolnolności w zakresie praktycznych umiejętności projektowania, technologii oraz konstrukcji, zwiększenie 
umiejętności w projektowaniu ubioru  dla produkcji masowej,  rozwinięcie umiejętności wykorzystania elementów kultury 
regionalnej w projektowaniu, zapoznanie z tradycją, kulturą i sztuką Dolnej Saksonii, podniesienie znajomości języka 
niemieckiego zwłaszcza w zakresie słownictwa zawodowego, zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników w Polsce  
i Europie. Ponadto celami projektu są również: zwiększenie pewności siebie słuchaczy w kontaktach międzynarodowych  
oraz rozwój ich zdolności interpersonalnych. Oczekiwane rezultaty:Uczestnicy stażu biorąc udział w codziennych zajęciach 
praktycznych obok uczniów niemieckich poznają kulturowe i regionalne wpływy w projektowania ubioru w Niemczech.  
Tym samym będą zmuszeni do używania języka niemieckiego co zaowocuje podniesieniem jego poziomu. Zadaniem 
stażystów będzie stworzenie kolekcji szkiców sylwetek zainspirowanej poznaną kulturą i regionem Dolnej Saksonii. Udział  
w stażu umożliwi uczestnikom rozszerzenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki niemieckiej, zawiązanie przyjaźni 
międzynarodowych, zdobycie doświadczeń, które pozwolą na podejmowanie kolejnych wyzwań zawodowych. Uczestnicy 
nauczą się czerpać inspiracje z tradycji i kultury innych narodów, otworzy ich na nowe pomysły i podniesie kreatywność.  
Staż powinien rozwinąć zdolności interpersonalne projektanta oraz umiejętność pracy w obcej mu grupie osób i w nowych 
warunkach, co jest istotne dla jego przyszłej pracy zawodowej. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38018 

Tytuł projektu Kształcimy się dla Pracodawcy 

Beneficjent Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 169748,12 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Celem głównym projektu jest doskonalenie kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobycie umiejętności 
zgodnych z wymogami rynku pracy w celu zwiększenia szans na zatrudnienie w zawodzie kucharz i fryzjer. Projekt skierowany 
jest do uczestników powyżej 18 roku życia (w momencie wyjazdu na praktykę zawodową) z OSiW OHP w Tczewie 
realizujących program przyuczenia, kształcenia zawodowego na poziomie klasy II lub III z kierunku kucharz i fryzjer. Uczestnicy 
projektu będą rekrutowani spośród uczniów gimnazjum nr 5 w Tczewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”  
w Tczewie, którzy przygotowują się do zawodu kucharz i fryzjer. Spośród uczestników z ww. klas i kierunków do projektu 
zakwalifikuje się 16 osób z najwyższą liczbą punktów z procesu rekrutacji. Będą to uczestnicy zagrożeni wykluczeniem 
społecznym, pochodzący z biednych rodzin, dysfunkcyjnych, często wielodzietnych, którzy mają problemy z nauką, 
wielokrotnie powtarzający rok szkolny. Uczniów tych charakteryzuje niska motywacja do nauki, do dalszego kształcenia, dla 
których jedyną szansą jest zdobycie zawodu i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Uczestnicy projektu w okresie  
od IX 2013 do I 2014 zostaną objęci programem przygotowawczym do wyjazdu na 2 tygodniową praktykę zawodową  
do Hiszpanii (Granada). W ramach przygotowania uczestnicy odbędą zajęcia z języka hiszpańskiego (55h), zajęcia  
z  kulturoznawstwa (16h) i zajęcia z psychologiem (16 h). Praktyka zawodowa będzie trwała w okresie  
od 20.01 do 31.01 2014r.; 10 uczestników odbędzie praktykę zawodową u pracodawcy z branży gastronomicznej,  
6 uczestników odbędzie praktykę zawodowa  u pracodawcy  branży fryzjerskiej. Uczestnikom wyjazdu będzie towarzyszyło  
2 opiekunów - instruktorów zawodu kucharz i fryzjer.  
Partnerem w projekcie jest Europroyectos Leonardo da Vinci Granada - hiszpańska firma usytuowana w Granadzie, należącą 
obok AC Traductores i Europroyectos LdV Córdoba do Zespołu AC, organizacji, która może pochwalić się 15 letnią 
działalnością w ramach realizacji projektów Mobilności Leonardo da Vinci. Uczniowie w trakcie zagranicznych praktyk będą 
uczyć się zawodu (zdobędą dokument Europass Mobilność), poznają środowisko zawodowe, będą nabywać umiejętności 
językowe, poznawać kulturę Hiszpanii, nowych ludzi i rozszerzać horyzonty. Dla większości uczestników, będzie to pierwszy 
wyjazd zagraniczny w życiu. Po powrocie do Polski w OSiW OHP zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację 
projektu, na którym zostaną przedstawione rezultaty projektu. Trwałym efektem projekt będzie utworzenie na stronie 
Wnioskodawcy słowniczka polsko-hiszpańsko-angielskiego z zakresu pojęć zawodowych związanych z branżą gastronomiczną 
i fryzjerską. Kolejnym trwałym rezultatem projektu będzie nawiązana współpraca ze szkołami w Hiszpanii, u których 
uczniowie odbywać będą praktyki. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38108 

Tytuł projektu 
Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu biotechnologii atutem uczniów technikum 
na europejskim rynku pracy 

Beneficjent Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU 

Liczba uczestników 12 

Dofinansowanie 107793,39 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt podejmie realizację następującego celu: „Doskonalenie szkolenia zawodowego na każdym poziomie, które umożliwi 
dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy”. Uczestnikami projektu jest młodzież Zespołu Szkół 
Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, bez względu na płeć, zdobywająca 
wykształcenie w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu oraz technik logistyk. Uczestnikami projektu będzie młodzież 
pochodząca z terenów wiejskich i małych ośrodków. Ważnym elementem projektu jest przygotowanie kulturowe i językowe 
jego uczestników. Realizacja Projektu nastąpi w IGV GmbH. Partner gwarantuje wysoką jakość usług edukacyjnych,  
a jednocześnie bezpieczeństwo pobytu. Pobyt u partnera przyjmującego będzie wynosił 4 tygodnie. Planowany pobyt  
u partnera zagranicznego obejmuje okres 29 dni (od 17 sierpnia 2014 do 14 września 2014 roku). Biorący udział w Projekcie 
zdobędą nowe umiejętności i kompetencje. Projekt jako forma nauczania ukształtuje u młodego człowieka postawę 
zawodową, która umożliwi mu aktywne zachowanie się na rynku pracy w zmieniających się warunkach  
społeczno – ekonomicznych. Przyczyni się również do podniesienia jakości kształcenia zawodowego objętego programem 
nauczania i poszerzenia umiejętności i wiedzy w dziedzinach praktycznej, poznawczej i emocjonalnej. Planowane przez 
organizację wysyłającą działania wzmocnią europejskiego wymiar kształcenia młodzieży i spowodują dalszy rozwój 
umiejętności językowych. Uczeń pobierający naukę w zawodach rolniczych zdobędzie dodatkowe umiejętności w zakresie 
pracy w laboratoriach, które z pewnością ułatwią poruszanie się na rynku pracy oraz stworzą możliwość ewentualnego 
szybkiego przekwalifikowania. Włączenie do procesu kształcenia zawodowego partnera niemieckiego podniesie jakość tego 
kształcenia i da, po jego ukończeniu, większe możliwości zdobycia zatrudnienia kraju i w krajach Unii Europejskiej.  
Projekt odpowiada na potrzeby wynikające z zadań szkoły, do których należy zapewnienie absolwentowi określonych 
umiejętności zawodowych, dających gwarancje solidnego wykonywania zawodu oraz sprawnego dostosowywania się do 
zmieniających się warunków gospodarki rynkowej, szczególnie w zawodach rolniczych borykających się z trudnościami 
finansowymi.  
Biorąc udział w zajęciach w poszczególnych działach Instytutu IGV obejmujących technologię piekarstwa, technologię 
żywności, biotechnologię, analizę jakości oraz transfer technologii zapoznają się z najnowszymi trendami światowego 
przemysłu oraz nowymi technikami pracy.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38122 

Tytuł projektu Gospodarstwo domowe na europejskim poziomie 

Beneficjent Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 84882,30 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Staż młodzieżowy w Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.  
jest projektem dla 10 uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Ostródzie, uczniów klas Zespołu Szkół Zawodowych  
w zawodzie kucharz. Na staż wyjedzie jedna grupa 10 osobowa w terminie: 3-23.02.2014r. Podopieczni OHP pochodzą 
głównie z terenów wiejskich i małych miasteczek. Wychowywani często w rodzinach bezrobotnych oraz patologicznych należą 
do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Będąc drugim pokoleniem bezrobotnych „dziedziczą” status 
bezrobotnego, utwierdzając się w przekonaniu, że są skazani na brak pracy. Problem pogłębia również niskie poczucie własnej 
wartości tej grupy młodzieży, brak wiary we własne możliwości, lęk przed zmianami. Nasz Projekt odpowiada potrzebie 
poszerzenia praktycznej wiedzy u podopiecznych OHP z zakresu gospodarstwa domowego.  
Uczniowie klas zawodowych - kucharze odbywają praktykę zawodową w hotelach, zakładach gastronomicznych. Uzyskanie 
dodatkowych kwalifikacji zawodowych w kierunku pracownika gospodarstwa domowego pozwoli im na zwiększenie szans  
na rynku pracy. Dzięki tym kwalifikacjom będą mogli znaleźć zatrudnienie w prywatnych domach, pensjonatach bądź gosp. 
agroturystycznych, gdzie klienci oczekują co raz częściej "domowej atmosfery". Uczestnikom stażu zapewniony zostanie 
dostęp do nowoczesnego warsztatu treningowego. Poprzez praktykę młodzi ludzie zdobędą doświadczenie, tak bardzo 
doceniane przez pracodawców. Uczestnicy projektu przy pomocy opiekuna grupy oraz instruktorów niemieckich zostaną 
przygotowani do pracy w gosp. domowym zgodnie ze standardami europejskimi. Przed wyjazdem na staż uczniowie będą 
uczestniczyć w przygotowaniu pedagogicznym, językowym i kulturowym. Polski opiekun grupy zapozna się z warsztatem 
pracy i systemem kształcenia zawodowego obowiązującego w Niemczech. Partner niemiecki zainteresowany jest poznaniem 
różnic w metodach kształcenia zawodowego w systemie kształcenia OHP a obowiązującym w Niemczech, jak również 
wymianą doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych. Realizacja projektu odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Partnera, 
który posiada bogate doświadczenie w organizacji kształcenia i doskonalenia w zakresie gosp. domowego, w tym w realizacji 
kursów w ramach programu Leonardo da Vinci. Ośrodek oferuje kształcenie i doskonalenie w nowoczesnych zakładach 
treningowych z jednoczesną możliwością zakwaterowania w internacie. Podobnie nowocześnie wyposażonych warsztatów 
brakuje na terenie Polski. Ogólnym celem projektu jest promowanie współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia 
i szkolenia w Unii Europejskiej poprzez podnoszenie umiejętności zawodowych podopiecznych OHP ze Środowiskowego 
Hufca Pracy w Ostródzie. Cele szczegółowe to: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie gospodarstwa domowego, 
zwiększenie szans na zatrudnienie na regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy, umożliwienie podopiecznym 
OHP samorealizacji zawodowej, wyrównanie szans edukacyjnych podopiecznych OHP zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, promowanie nauki jęz. niemieckiego i kultury Niemiec, zachęcenie do tolerancji i szacunku dla innych narodów  
i kultur, stworzenie uczestnikom projektu możliwości uzyskania certyfikatu Europass-Mobility. Realizacja projektu przyczyni 
się do wyrobienia u uczestników projektu nawyku permanentnego doskonalenia umiejętności. Odbyty staż ukształtuje  
w młodzieży chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych, wzmocni ich motywację do dalszej nauki zawodu. 
Staż międzynarodowy ukształtuje zdolności adaptacyjne do nowych warunków, pozwoli przełamać bariery kulturowe  
i językowe. Zdobyta podczas realizacji projektu wiedza i doświadczenie podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów, zwiększą 
ich umiejętności, co ułatwi im w przyszłości wejście zarówno na lokalny, jak i unijny rynek pracy. Prowadzić to będzie  
do przełamania stereotypów panujących w środowisku, z którego się wywodzą.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38124 

Tytuł projektu Moja kariera - mój wybór - moja przyszłość! 

Beneficjent Zespół Szkół Rolnicze CKU 

Liczba uczestników 31 

Dofinansowanie 391689,02 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt "Moja kariera - mój wybór - moja przyszłość" jest niezbędny dla rozwoju umiejętności zawodowych młodzieży ZSRCKU 
w kontekście znalezienia zatrudnienia w krajach UE. Głównym celem projektu  jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej ZSRCKU w Wolborzu w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów 
samochodowych oraz technik informatyk służące podniesieniu zdolności 20 uczniów do przyszłego zatrudnienia i zwiększenie 
szans na rynku pracy. Zamierzonymi efektami projektu będą głównie: nabycie dodatkowych umiejętności i doświadczeń 
zawodowych potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSRCKU dla w/w kierunków  
o praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach brytyjskich (Plymouth), zwiększenie świadomości potrzeby uczenia się przez całe 
życie wśród uczniów. Dodatkowo zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym spowodowanym brakiem pracy wśród 
uczniów, wyrównywanie szans zawodowych wśród uczniów pochodzących z małych miejscowości, terenów wiejskich. 
Nastepnie poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w branży samochodowej i informatycznej  
oraz przeniesienie tych rozwiązań na grunt lokalny - zwiększenie świadomości potrzeby uczenia się języków obcych.  
Cel główny oraz zamierzone efekty wynikają z dostrzeżonych w tych kierunkach potrzeb, sygnalizowanych też przez samych 
uczniów. Analizując program nauczania w w/w kierunkach dostrzegamy braki, które wpływają nieodpowiednio na jakość 
edukacji w tych zawodach. W naszej opinii zbyt mało jest godzin praktycznej nauki zawodu (zwłaszcza w technikum). 
Zawodowe zajęcia praktyczne wynoszą w technikum 1 dzień/tydzień, a w zasadniczej szkole zawodowej 1 do 3 dni/tydzień. 
Odbywają się one w większości na terenie szkoły, bądź w przypadku TPS i ZSS, a  także u lokalnych przedsiębiorców  
(warsztaty samochodowe na ternie gminy Wolbórz). W kl. III obu typów szkół uczniowie odbywają miesięczną praktykę 
zawodową w wybranym przedsiębiorstwie. Jest to jedyna dłuższa praktyka w całym cyklu kształcenia w danej szkole,  
co z pewnością  w niewystarczającym stopniu przygotowuje do przyszłego zawodu. W całym cyklu nauczania w technikum 
jest jedynie 38 godzin zawodowego języka obcego; w ZSZ nie ma ich w ogóle. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież 
miałaby szansę zdobyć dodatkowe umiejętności, wiedzę i niezbędne w każdej branży doświadczenie zawodowe, dodatkowo 
 u zagranicznego pracodawcy (Alexandra Motors, Grenville Garage, Halfords Autocentre; Computing Solutions, Home Pc-Fix, 
Efficient Comms, i in.). Wzrosłaby także u nich świadomość uczenia się języków obcych. W programie nauczania brakuje 
szybkiej aktualizacji wiedzy,  szczególnie w zakresie wiedzy o technice samochodowej. Dodatkową barierą dostępu  
do fachowej i profesjonalnej informacji branżowej może być umiejscowienie szkoły w małej miejscowości na ternie gminy 
wiejskiej. Szkoły i uczniów nie stać na organizowanie dodatkowych szkoleń, które na bieżąco aktualizowałyby ich wiedzę  
i pogłębiały umiejętności. Stąd próba pozyskania dodatkowych funduszy na wyrównywanie szans edukacyjnych naszych 
wychowanków.  Zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych specjalistów stale rośnie. Zarówno technika samochodowa jak 
 i komputerowa idzie bardzo szybko na przód. Odbycie praktyk zagranicznych w trakcie kształcenia w szkole średniej byłoby 
szansą dla młodzieży naszej szkoły na zdobycie tak ważnego doświadczenia, nowych znajomości, kontaktów w branży 
umożliwiające im aktywne planowanie dalszej ścieżki kariery zawodowej i edukacyjnej. Ważnym elementem edukacji  
w ramach niniejszego projektu byłaby także wiedza nt. warunków pracy za granicą w w/w zawodach oraz zasad kształcenia 
przyszłych pracowników (lub także pracodawców) w danym zawodzie (poznanie metod organizacji pracy przedsiębiorstwa 
innego kraju UE). 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38134 

Tytuł projektu Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii 

Beneficjent Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 272567,82 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Tytuł projektu „Poznanie kultur i kuchni Wielkiej Brytanii” ma wydźwięk dosłowny i przenośny. Chodzi bowiem  
o wielokulturowość Wielkiej Brytanii i wynikającą z niej różnorodność w żywieniu i organizacji  form pobytu różnych gości  
w hotelach i restauracjach  na przykładzie Londynu. Partnerami projektu są z jednej strony szkoła, a z drugiej, hotele  
i restauracje w Londynie wytypowane przez partnera pośredniczącego - ADC Technology Training Ltd.  jako koordynatora  
do spraw kontaktu z przyszłymi zakładami praktyk zawodowych naszych uczniów. Projekt skierowany jest do  uczniów  
klas III Technikum - dziewcząt i chłopców, kształcących się w zawodach technik organizacji usług gastronomicznych i technik 
hotelarstwa. Te dwa zawody ściśle ze sobą współdziałają, a ich treści programowe  uzupełniają się. Na tym etapie kształcenia, 
uczniowie posiadają 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  ponowną weryfikację ich wiedzy i umiejętności w nowych, różnych od krajowych 
warunkach. Praktyka planowana jest na wiosnę 2014 r. (kwiecień – 4 tygodnie). Uczniowie pracować będą w hotelach  
w grupach 2 – 4 osobowych reprezentujących oba zawody. W restauracjach obsadzeni zostaną wyłącznie uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.  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 języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
słownictwa branżowego oraz poznanie kultury, obyczajów i warunków pracy kraju przyjmującego. Oczekujemy, że w ramach 
projektu uczniowie nabędą nowe doświadczenia i umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i podawania potraw, 
nabiorą fachowości i pewności siebie w przyjmowaniu gości różnych narodowości oraz przeniosą po powrocie tę wiedzę  
na lokalny rynek usług gastronomiczno-hotelarskich. Liczymy, że projekt umożliwi uczniom dalszy rozwój zawodowy, dzięki 
czemu staną się bardziej konkurencyjni na współczesnym rynku pracy. W czasie praktyk uczeń powinien: poznać zasady 
przygotowywania i serwowania potraw; nabyć umiejętność komponowania zestawów posiłków; zapoznać się z działalnością 
zakładu; zrozumieć i uświadomić sobie usługowy charakter zawodu. Także 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. Dodatkowo nabyć 
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy, udoskonalić 
specjalistyczny język zawodowy (język angielski). Projekt pozwoli nabrać pewności siebie, wzbogacić wiedzę i umiejętności 
zawodowe, przełamywać bariery językowe, a tym samym doskonalić język zawodowy.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38144 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego 

Beneficjent Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 88961,79 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Celem projektu jest wspieranie uczestników kształcenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności  
i kwalifikacji w procesie planowania osobistego rozwoju, znalezienia zatrudnienia na europejskim rynku pracy i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego. W projekcie uczestniczy młodzież z terenów wiejskich i małego miasta. Są to uczniowie 
Technikum  w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik architektury krajobrazu. Praktyki odbędą 
się w Niemczech w Nienburg na przełomie maja i czerwca 2014 roku. Miejscem praktyk będą zakłady, w których odbywają 
również praktyczną naukę zawodu uczniowie ze szkoły partnerskiej. Dla zawodu technik żywienia praktyki będą obdywać się 
w kuchniach żywienia zbiorowego i w restauracjach, dla zawodu technik architektury krajobrazu - w przedsiębiorstwie 
zajmującym się kompozycjami roślinnymi, sadzeniem, pielęgnacją roślin, zagospodarowaniem terenów zielonych. Uczniowie  
z małych miejscowości, pochodzący z rodzin o niskich dochodach mają utrudniony start na rynku pracy; praktyki zagraniczne 
przyczynią się do nabycia przez nich kompetencji kluczowych ułatwiających zaplanowanie i realizację kariery zawodowej  
oraz pobudzą motywację do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i dbania o rozwój osobisty. Udział w projekcie przyczyni się też 
do zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego. Ponadto przewidywanym efektem jest nabycie umiejetności biegłej 
konwesacji w języku niemieckim i angielskim, które przyczynią się nie tylko do prawidłowych kontaktów z rówieśnikami  
z zagranicy, ale i w przyszłości pozwolą na swobodne poruszanie się na europejskim rynku pracy. Obok wymiernych 
rezultatów wymiany, oczekuje się efektów w postaci niewymiernej, to jest: zwiększenie poczucia pewności i wiary we własne 
możliwości, przełamanie nieśmiałości, a w konsekwencji osiągnięcie wzrostu samooceny. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38148 

Tytuł projektu Staże zagraniczne drogą do zwiększenia szans na europejskim rynku pracy 

Beneficjent "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 401644,63 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będzie 36 uczniów klas Szkoły Policealnej Gdańskiego Studium Masażu (18 uczestników)  
oraz Policealnego Studium Kosmetyki Naturalnej (18 uczestników), kształcących w zawodzie technik masażysta i technik usług 
kosmetycznych. Głównym celem projektu jest zdobycie przez 36 uczestników ww. szkół nowych umiejętności i doświadczeń 
zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie mobilności i zdolności do uzyskania  
i utrzymania zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez odbycie 4-tygodniowych staży w Turcji. 
W ramach projektu w ciągu 4-tygodniowego stażu uczestnicy będą nabywać umiejętności w zakresie: przeniesienia dobrych 
praktyk nabytych w kraju partnerskim na miejscowy grunt, wprowadzenia innowacji w obsłudze klienta w obiektach Spa, 
gabinetach odnowy biologicznej, centrach rehabilitacyjnych, poszerzania kompetencji międzykulturowych, doskonalenia 
kompetencji kluczowych - umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym. Realizacja projektu ma pomóc  
w wykształceniu komunikatywnego, pewnego siebie, otwartego na świat oraz konkurencyjnego na rynku pracy absolwenta. 
Uczestnik stażu zwiększy swoje kompetencje, co w sposób znaczący podniesie efektywność świadczonych przez niego usług.  
Staże odbędą się w hotelach w Turcji, w centrach Spa sieci hoteli Vikingen Hotels (http://www.vikingenhotels.com)  
w  lipcu/sierpniu 2014 roku. Wybrane miejsca odbywania staży stanowią dobrą bazę do szkolenia młodzieży ze względu na 
stosowane techniki i produkty charakterystyczne dla kosmetyki i medycyny wschodu. Realizowane staże, zgodne z kierunkiem 
szkoleń, wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną szkół policealnych. Działania projektowe mają służyć podniesieniu 
prestiżu szkoły i pogłębieniu współpracy z partnerami. Przygotowanie kulturowe oraz codzienne kontakty zawodowe  
i osobiste podczas stażu pozwolą uczniom poznać kulturę innego kraju, co pozwoli na przełamanie funkcjonujących 
stereotypów i barier. Rezultatem projektu będzie zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie masażu i kosmetyki 
oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku międzynarodowym przez 36 uczestników 
potwierdzonych certyfikatem i dokumentem Europass Mobility. Zdobyte przez uczestnika stażu umiejętności i wiedza zostaną 
udokumentowane w indywidualnym wykazie osiągnięć (IWO), stanowiących także osiągnięcia dodatkowe. Projekt uwzględnia 
priorytety krajowe oraz realizuje cele programu Leonardo da Vinci. 

http://www.vikingenhotels.com/
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38149 

Tytuł projektu Moja  szkoła - Moja  praca 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 332977,28 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będzie w okresie dwuletnim dwudziestu uczniów chcących odbyć praktyki w Niemczech. Są nimi 
uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach w zawodach: fryzjer i elektryk.   
Planowamy termin praktyk to miesiące październik-listopad roku szkolnego  2013-2014 i 2014-2015. Miejsce odbycia stażu  
to firmy/przedsiębiorstwa z branży fryzjerskiej i elektrycznej wymienione w liście intencyjnym firmy Vitalis. Głównym celem 
wyjazadu jest rozwój zawodowy uczestników stażu, poznanie i porównanie zasad funkcjonowania firm zagranicznych  
z polskimi, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, doskonalenie umiejętności językowych uczniów  
oraz poznanie organizacji pracy i kultury innego kraju Unii Europejskiej, jak również wdrożenie ECVET. Projekt ma być szansą 
na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego oraz poprawić przejrzystość uznawania kwalifikacji 
zawodowych tak, aby młodym ludziom ułatwić start w poszukiwaniu zajęcia na rynku pracy w wymiarze europejskim. Jako 
szkoła nie realizowaliśmy dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci. Budynek szkoły położony jest  
w poprzemysłowej dzielnicy miasta dotkniętej bezrobociem i patologią społeczną. Pracując w tak trudnym wychowawczo  
środowisku nauczyciele przyczyniają się do jego resocjalizacji. Jako szkoła staramy się poszerzyć horyzonty myślowe uczniów  
i ukazać im nowe perspektywy związane z wykonywaniem nauczanego zawodu. Uczniami szkoły są również uczniowie 
niepełnosprawni dla których udział w projekcie będzie możliwością na zrównanie szans zdobycia doświadczenia, a następnie 
zatrudnienia w nauczanym zawodzie. W projekcie wezmą udział uczniowie wyłonieni w  drodze postępowania rekrutacyjnego 
według ustalonego regulaminu. Nauczyciele szkoły, przygotują uczestników do wyjazdu za granicę, uwzględniając potrzeby 
merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Po powrocie uczestników ze stażu nastąpi ewaluacja projektu oraz upowszechnienie 
wyników w lokalnych mediach. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38178 

Tytuł projektu 
Ad vitam dignam - budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie 
późnej dorosłości 

Beneficjent Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 197266,15 PLN 
Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczyć będzie 16 uczniów (2 grupy po 8 osób), którzy realizować będą swoje zadania zawodowe w Domu 
Opieki Red Oaks w Henfield/ Wielka Brytania w 2 stażach dwutygodniowych. Uczestnikami będą uczniowie klasy II  
(semestr IV) kierunków: technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych wyłonieni w drodze postępowania 
rekrutacyjnego.  W ramach diagnozy potrzeb uczniów przeprowadzono w szkole krótkie badanie ankietowe. Na podstawie 
analizy ankiet okazało się, że uczniowie oczekują, iż szkoła wyposaży ich w wiedzę i umiejętności zawodowe konkurencyjne 
wobec innych absolwentów podobnych kierunków. Uczniowie wybierali często staż zagraniczny jako oczekiwaną formę 
doskonalenia. Oczekują, że staż zagraniczny oprócz korzyści poznawczych (sieć opieki nad osobami starszymi, kultura, 
doskonalenie języka, inne) będzie inspiracją i motywacją do aktywnego poszukiwania miejsca pracy w kraju i za jego 
granicami oraz nieustannego doskonalenia się. Celem głównym projektu jest nabycie przez uczestników praktycznych 
umiejętności interpersonalnych w kontakcie z klientem w okresie późnej dorosłości. Uczniowie mają rzadki i okazjonalny 
kontakt z klientem w podeszłym wieku. Wobec problemu starzenia się społeczeństwa ludzie w podeszłym wieku będą coraz 
częstszymi klientami gabinetów kosmetycznych i masażu. Medialny kult młodości i działania podejmowane z determinacją 
zmierzające do walki z oznakami starzenia się stanowią podłoże tzw. ageizmu - uprzedzeń wobec starości. Uczestnicy projektu 
będą mieli okazję doświadczyć pozytywnych aspektów starzenia się w jednym z najlepszych domów opieki, gwarantujących 
najwyższą jakość życia swoim podopiecznym.  Będzie to doskonała okoliczność do weryfikacji postawy wobec starości i osób 
starszych. Uczniowie w badaniu ankietowym (30 respondentów) pt. Co myślę o starości? często opisywali starość w kategorii 
lęku, niepokoju lub wręcz: „nie myślę o starości”, „przeraża mnie to”. Rezultatem projektu będzie zmiana nastawienia wobec 
procesu starzenia się i starości, co zostanie wykazane w ankiecie przeznaczonej dla uczestników (na zakończenie stażu) 
gotowych do podjęcia pracy w zmieniającej się demograficznie rzeczywistosci. Uczestnicy w ramach kształcenia i realizacji 
programu w szkole nabędą podstawowe umiejętności z zakresu wellness i spa. Będą mogli zweryfikować swoją wiedzę 
podczas zaplanowanej wycieczki dydaktycznej do SPA w Wielkiej Brytanii . Uczestnicy bogaci w doświadczenie zawodowe 
nabyte za granicą, z certyfikatami potwierdzającymi ich kompetencje będą atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców  
na rynku pracy lub podejmą decyzję o samozatrudnieniu. Instytucja wysyłająca zapewni rzetelne przygotowanie uczestników 
do stażu, na które składać się będzie przygotowanie językowo-kulturalne oraz pedagogiczno - merytoryczne.  
W zakresie szkolenia merytorycznego odbędzie się trening integracyjny, szkolenie z zakresu gerontologii oraz szkolenie 
zawodowe z zakresu masażu i kinezyterapii oraz pielęgnacji skóry dojrzałej.  
Dobrze przygotowana grupa w trakcie stażu opracuje: prezentację multimedialną i reportaż przedstawiające własne działania 
oraz charyzmaty starości rozpoznane w Red Oaks, którą zaprezentuje społeczności szkolnej po powrocie. Realizacja stażu 
potwierdzona będzie w certyfikacie o stażu, Europasie Mobilność, ankietach i opiniach. Instytucja wysyłająca zapewni 
właściwą organizację podróży, zakwaterowania, przebiegu stażu oraz wykorzysta różne metody ewaluacji i monitoringu. 
Efekty projektu zostaną upowszechnione zarówno w środowisku lokalnym jak i regionalnym.  Instytucja wysyłająca ściśle 
współpracuje z partnerem przyjmującym od kilku lat. Dobra współpraca zaowocuje rzetelnym wywiązaniem się  
z zaplanowanych działań co gwarantować będzie najwyższą jakość przedsięwzięcia. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38191 

Tytuł projektu Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy 

Beneficjent Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN 

Liczba uczestników 24 

Dofinansowanie 214169,26 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczy 24 uczniów Technikum Mechanicznego, w dwóch turach: 12 uczniów w maju 2014 i 12 uczniów  
w maju 2015 roku. To uczniowie trzeciej klasy o profilu mechatronicznym. W maju w klasie trzeciej odbywają się praktyki 
uczniowskie w firmach polskich, więc termin stażu w Niemczech byłby zgodny z dotychczasowym terminem praktyk. 
Pozostała część klasy weźmie w tym samym czasie udział w praktykach w Polsce. Celem projektu jest rozwinięcie konkretnych 
umiejętności zawodowych z dziedziny mechatroniki. Ponieważ mechatronika to na rynku polskim stosunkowo nowy kierunek, 
uczniowie będą mogli skorzystać z wieloletnich doświadczeń zawodowych firm niemieckich, w których będą odbywać staż. 
Staż pozwoli wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce. Uczniowie rozwiną się zawodowo co pozwoli im lepiej znaleźć się  
na rynku pracy. Uczniowie podniosą swoje szanse na zatrudnienie, poprzez poprawienie znajomości języków obcych  
oraz odbytą w Niemczech praktykę.  Czas pobytu wyniesie 3 tygodnie, uczniowie będą odbywać staż w niemieckich firmach  
w Dreźnie.  Potrzeby projektu to zdobycie nowych umiejętności zawodowych, językowych i osobistych. Oczekujemy uzyskania 
następujących rezultatów twardych i miękkich. Rezultaty twarde to otrzymanie przez uczniów dokumentu Europass 
Mobilność, który potwierdzi zdobyte doświadczenie zawodowe, uzyskanie zaliczenia praktyk zawodowych, potrzebne  
do uzyskania promocji do klasy czwartej oraz ukończenia Technikum. Rezultaty miękkie to zdobycie dodatkowych 
umiejętności zawodowych, zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie, zarówno w Polsce jak i za granicą, poprawa 
umiejętności językowych, szczególnie języka niemieckiego zawodowego, zwiększenie wiary w siebie uczniów, poprzez tak 
liczne doświadczenia zdobyte na praktyce zagranicznej, co pozwoli tak młodym ludziom znaleźć łatwiej zatrudnienie  
oraz uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego w Technikum 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38195 

Tytuł projektu 
Zastosowanie alternatywnych  i odnawialnych źródeł energii sposobem na podniesienie 
świadomości ekologicznej 

Beneficjent Zespół Szkół Budowlanych im. K.Wielkiego 

Liczba uczestników 36 

Dofinansowanie 307404,22 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczy 36 uczniów 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 2010 wynosiła 27%, dlatego też projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku 
europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia  zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych  umiejętności.  
Miejscem realizacji projektu będzie Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu. Działania rozpoczną się we wrześniu 
2013 roku, a zakończą w sierpniu 2014. Wymiana odbędzie się  w październiku 2013 (I grupa) i w maju 2014 (II Grupa).  
Czas pobytu za granicą: po 2 tygodnie, jest adekwatny do zakładanych celów, a wybór partnera przyjmującego odpowiedni  
dla celów stażu zagranicznego. Celem nadrzędnym projektu jest zaspokojenie potrzeb zawodowych uczestników, które będą 
miały duży wpływ na dalszy rozwój zawodowy oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy-Polska i kraje europejskie. 
Realizacja projektu będzie znacząca w kontekście sektorowym i regionalnym. Projekt zakłada realizację zagadnień 
horyzontalnych w ramach projektu-promocja szeroko rozumianej równości oraz równouprawnienia zawodowego. Realizacja 
projektu zapewni współpracę z pracodawcami zajmującymi się ekologią, odnawialnymi źródłami energii oraz z branży 
budowlanej i stworzy możliwość zaistnienia uczestników na regionalnym rynku pracy. Cele projektu: rozwijanie umiejętności 
kształcenia zawodowego; nauka języka obcego zawodowego;  przygotowanie do podejmowania działań związanych  
z podnoszeniem świadomości ekologicznej;  poznanie alternatywnych źródeł energii;  poznanie zasad eksploatacji pomp 
ciepła i ich efektywności energetycznej, która  jest stosunkiem otrzymanej energii grzewczej do włożonej energii elektrycznej. 
Dodatkowo praktyczne wdrożenie w życie zasady dotyczącej pomp ciepła ( im większy jest ten współczynnik tym pompa 
ciepła pracuje oszczędniej). Wielkość tego współczynnika zależy od konstrukcji pompy ciepła i od temperatury źródła ciepła.  
Wielkość tego współczynnika mówi wprost o spodziewanych kosztach ogrzewania.  Najważniejszym zadaniem jest właściwy 
wybór sposobu pozyskiwania ciepła.  To źródło ciepła decyduje kosztach eksploatacyjnych. Nawet najlepsza pompa ciepła  
nie zniweluje jego niedoskonałości. Najłatwiej jest korzystać z ciepła wody jeziora lub stawu. Gdy takich możliwości brak, 
projektowany jest odpowiedni kolektor gruntowy lub stosuje się urządzenia pobierające ciepło z powietrza. Do oddawania 
ciepła w pomieszczeniu najlepsze jest ogrzewanie podłogowe, które pozwala na ekonomiczną pracę pompy ciepła i daje 
najwyższy możliwy komfort.  Ogrzewanie podłogowe jest obok kolektora ziemnego najważniejszym składnikiem instalacji 
grzewczej, poznanie zasad funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, geotermy, kolektorów słonecznych, biogas; 
nauka zastosowania nowoczesnych technologii alternatywnych źródeł energii; poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw 
ekologicznych. Realizacja wszystkich wymienionych powyżej celów zawartych w projekcie daje uczestnikom większą szansę 
na znalezienie w przyszłości pracy lub stworzenia własnego miejsca pracy a także na podniesienie świadości ekologicznej.  
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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38203 

Tytuł projektu Zagraniczne doświadczenie zawodowe podporą kształcenia zawodowego w Elektryku 

Beneficjent Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK” 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 155803,67 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt ma na celu wzbogacenie działań podejmowanych przez szkołę w zakresie organizacji kształcenia zawodowego. 
Pragniemy zwrócić uwagę uczniów na zróżnicowanie zawodowe oraz wątki kulturowe.  Chcemy zintensyfikować wysiłki  
w kierunku doskonalenia  umiejętności językowych (zwłaszcza branżowych). Wyjazd umożliwi konfrontację nabytych 
umiejętności zawodowych w realiach niemieckiego rynku pracy. Chęć realizacji wnioskowanego projektu wynika z faktu,  
że kształcenie zawodowe jako jeden z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego i jakości życia stoi dziś w obliczu 
ważnych przemian. Dynamika zmian na rynku pracy, konieczność przygotowania do wykonywania zawodu w nowych 
okolicznościach sprawia, że nieodzowne jest podejmowanie radykalnych działań w sferze edukacji zawodowej. Niezbędna  
jest przede wszystkim zmiana podejścia do kształcenia zawodowego oraz pojmowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 
Edukacja zawodowa staje się edukacją całożyciową, a wykształcenie zawodowe wyróżnia się takimi atrybutami jak: otwartość 
na przeobrażenia w gospodarce i kulturze, gotowość do zmian, systematyczność aktualizacji oraz bazowania na szerokich 
podstawach wiedzy ogólnej. Pociąga to za sobą nieuchronność zmian w szkolnictwie zawodowym, czyli m. in. stworzenie 
uczniom możliwości poznania zagranicznych instytucji szkoleniowych i pracodawców, obcego rynku pracy, skonfrontowanie 
ich dotychczasowych umiejętności zawodowych i językowych oraz nabycie nowych umiejętności wymaganych na europejskim 
rynku pracy. Aby sprostać tym wyzwaniom CKZiU "Elektryk" proponuje projekt umożliwiający zrealizowanie dwutygodniowej 
praktyki zawodowej dla uczniów technikum ekonomicznego. Zajęcia będą odbywały się w Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes w Berlinie i w Fürstenwalde jesienią 2013r i jesienią 2014r dla drugiej grupy. Poprzez realizację praktyki polscy 
uczniowie zdobędą doświadczenie i praktyczne umiejętności w zakresie pracy następujących działów administracyjnych: 
organizacja pracy sekretariatu; organizacja pracy w dziale kadr; organizacja pracy biurowej; wydzielanie i rozsyłanie 
korespondencji; redagowanie pism w języku niemieckim z wykorzystaniem edytora tekstu; interpretacja przepisów  
prawa; obsługa interesantów; gromadzenie i przechowywanie dokumentacji. Dodatkowo archiwizacja dokumentacji 
podmiotu gospodarczego; wykorzystanie w pracy biurowej podstawowych środków technicznych: telefonu, telefaxu, 
kserokopiarki, niszczarki, dyktafonu. Odbywając praktykę zawodową polscy uczniowie poznają specyfikę niemieckiej (unijnej) 
pracy biurowej, standardy kulturowe obsługi interesantów.  Nauczą się dostosowania do obowiązującego etycznego kodeksu 
zachowań pracowników urzędu. Zapoznają się również z nowoczesną techniką biurową i opanowują umiejętność  
jej obsługi. W wyniku zrealizowanej praktyki baza wiedzy beneficjentów wzbogaci się o kluczowe kompetencje tak bardzo 
przydatne w dalszym rozwoju zawodowym. Praktyka będzie miała wpływ na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego. Zrealizowana w Niemczech praktyka zawodowa stanie się ważnym czynnikiem podnoszenia poziomu 
umiejętności praktycznych młodych Polaków. Wśród młodzieży praktyka będzie miała działanie mobilizujące na osiągnięcia 
językowe i zawodowe w  celu wykorzystania zdobytych umiejętności i dla pokierowania własnym rozwojem. Zrealizowany 
projekt przyczyni sie do promocji wymiany, współpracy oraz mobilności pomiędzy sąsiadującymi krajami UE. Przyczyni się  
do zwiększenia 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 własnego systemu 
realizacji praktyk zawodowych. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38206 

Tytuł projektu Hotelarstwo w angielskim stylu 

Beneficjent Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 212479,77 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie bierze udział 16 uczniów Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa klasy trzeciej  
(wg starej podstawy programowej) lub drugiej, której uczniowie realizują zreformowaną podstawę programową. Uczniowie 
odbyli zajęcia praktyczne w polskich hotelach. Czas trwania stażu: 4 tygodnie w Londynie, proponowane terminy stażu to 
czerwiec/lipiec 2014. ADC College przesłał propozycje hoteli i deklaruje, że zadba o pracodawców, u których uczestnicy 
odbędą staż zgodnie z programem merytorycznym projektu. Organizacja przyjmująca zobowiązuje się do wyboru miejsc 
praktyk o wysokim standardzie. Szkoła po zatwierdzeniu projektu do realizacji wybierze hotele. Celem projektu jest poznanie 
standardów pracy w branży hotelarskiej Wielkiej Brytanii oraz ćwiczenie umiejętności komunikacji w języku angielskim w 
zakresie zawodowym. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa w obecnej i zreformowanej szkole przystąpią 
do egzaminu zawodowego, w którym bardzo dużą rolę odgrywa język obcy zawodowy. Na egzaminie należy wykazać się 
znajmością słownictwa branżowego.  
Udział w projekcie stwarza możliwość zweryfikowania wiedzy zawodowej z realnymi warunkami pracy z użyciem języka 
branżowego, jak również porównanie pracy w polskich i angielskich hotelach. Uczestnicy projektu otrzymają Europass 
Mobilności oraz potwierdzenie ECVET od organizacji przyjmującej w zakresie kwalifikacji zawodowych.  
Oczekiwane rezultaty to przede wszystkim poznanie organizacji pracy w hotelach w Wielkiej Brytanii, poznanie angielskiego 
stylu pracy, poprawa umiejętności komunikowania się w języku angielskim zawodowym - w trakcie rozmów  
ze współpracownikami i gośćmi hotelowymi. Dodatkowo także przełamanie barier w zakresie porozumiewania się  
w codziennym życiu,  odkrycie najważniejszych obiektów związanych z historią i kulturą Wielkiej Brytanii, zdobycie certyfikatu 
Europass Mobility oraz dokumentu ECVET. Pracodawcy w Krakowie, którzy oferują miejsca pracy absolwentom ZSnr 3, 
oczekują absolwentów przygotowanych do pracy zarówno w zakresie zawodowym jak i językowym. Projekt ma przygotować 
uczniów do poszukiwania i podejmowania pracy w branży hotelarskiej na polskim i europejskim rynku pracy. Organizacja 
pracy w europejskich placówkach, porównanie warunków pracy z tymi, które obowiązują w Polsce będzie cennym 
doświadczeniem w przyszłej pracy zawodowej. Istotne też wydają się relacje między pracownikami, które mogą w przyszłej 
pracy zawodowej wpłynąć na trafność podejmowanych decyzji. Staż pozwoli na zapoznanie się z możliwością podejmowania 
pracy w Wielkiej Brytanii, formalnościami związanymi z zatrudnianiem i określaniem warunków pracy, takich  
jak  wynagrodzenie, czas pracy, traktownie pracowników przez pracodawców. Pogłębienie znajomości języka angielskiego  
w zakresie języka codziennego i zawodowego, poznanie z bliska kultury i historii Londynu jest ważnym doświadczeniem 
zdobytym podczas stażu.  
 



 

 

   

 

 
PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 670 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL kontakt@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38207 

Tytuł projektu Praktyka Czyni Mistrza TRIO 

Beneficjent Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dra J. Cieślewicza 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 175871,48 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, 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 staży zawodowych z uwzględnieniem predyspozycji 
psychofizycznych uczniów w celu przygotowania ich do wykonywania przyszłego zawodu. Podczas staży 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 stażu zagranicznym 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 stażu zagranicznego 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 2014 r. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38235 

Tytuł projektu Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego 

Beneficjent Zespół Szkół Łączności im. M. Kopernika 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 260902,12 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt zakłada uczestnictwo uczniów w 2-tygodniowych praktykach zawodowych organizowanych w Cottbus  
w Ośrodku Szkolno-Warsztatowym Izby BTZ o profilu działalności zbliżonym do profilu nauczania w Technikum Łączności. 
Przygotowanie programu praktyk zawodowych dla 30 uczniów z klas: technik informatyk, teleinformatyk, elektronik  
w oparciu o nową podstawę programową kształcenia zawodowego . Wytypowanie uczestników projektu i realizacja praktyk 
zagranicznych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie uzyskają potwierdzenie nabytych umiejętności w postaci : zaświadczeń, 
certyfikatów, dyplomów ukończenia praktyk, które wzbogacą ich dokumentację aplikacyjną. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38248 

Tytuł projektu 
Europejskie kwalifikacje w usługach turystycznych –praktyka zawodowa dla uczniów  
w Austrii 

Beneficjent Agencja Rozwoju Wsi 

Liczba uczestników 50 

Dofinansowanie 616868,79 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt pn” Europejskie  kwalifikacje    w  usługach turystycznych –praktyka zawodowa dla uczniów w Austrii”,uczestnikami 
będzie 50  pełnoletnich uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Licealnych w Karpaczu i ZSEiiT w Jeleniej Górze. 
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, 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  w usługach turystycznych w rzeczywistych warunkach 
przedsiębiorstw austriackich  50 uczniom Technikum Hotelarskiego, poprzez odbycie 8 tyg. praktyki zawodowej w Karyntii  
do 22.08.2014r. 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, obsłudze gości, przygotowania posiłków, zwiększających szanse na zatrudnienie  
lub samozatrudnienie. Również wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe, 
rozwój umiejętności pracowniczych i osobistych . Także poprawa znajomości języka niemieckiego, poprawa mobilności 
geograficznej i edukacyjnej,  promowanie wśród uczestników idei uczenia się przez całe życie. 
Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży turystycznej w środowisku międzynarodowym 
przez 50 uczestników potwierdzone certyfikatem i dokumentem Europass Mobility. 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 w Karyntii, w czasie 8 tygodniowej praktyki 
zawodowej w terminach: pierwsza grupa od 28 lipca  2013 do 27 września 2013 oraz druga grupa od 01 lipca 2014  
do 22 sierpnia 2014. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38250 

Tytuł projektu Zagraniczna praktyka kluczem do wielokierunkowego rozwoju młodych fachowców 

Beneficjent Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 279284,56 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie weźmie udział 30 uczniów klas o kierunkach technicznych branż: mechanicznej (obróbka metalu)  
i mechatronicznej. Są to uczniowie II i III klas, którzy zainteresowani są podniesieniem swoich kompetencji zawodowych  
oraz zdobyciem wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji i kultury pracy firm niemieckich o zasięgu europejskim  
i światowym. Praktyki trwające 4 tygodnie będą połączone z poznawaniem kultury, historii oraz walorów turystycznych 
niemieckiego regionu Nadrenii-Palatynatu. Cele projektu to przede wszystkim rozwój zawodowy uczniów, zwiększenie szans 
młodych fachowców na europejskim rynku pracy, podniesienie umiejętności interpersonalnych oraz językowych uczniów.  
A także poznanie organizacji pracy niemieckich firm, nawiązanie nowych kontaktów społeczno-zawodowych.  
W ramach projektu zostaną przez uczniów zrealizowane 4 tygodniowe praktyki zawodowe w następujących zawodach: 
technik obróbki metalu i mechatronik. O najwyższy poziom kształcenia zawodowego zadba kilku partnerów - są nimi firmy 
posiadające już doświadczenie w realizacji praktyk dla uczniów oraz centrum kształcenia zawodowego BeBIZ. W dni wolne  
od pracy uczniowie poznają dzięki wycieczkom kulturę i historię Nadrenii-Palatynatu oraz będą mieli okazję rozwijać swoje 
kompetencje językowe pod okiem nauczyciela germanisty. Program przygotowania językowego i mentalnego uczniów przed 
wyjazdem na praktyki zapewni odpowiedni poziom komunikowania się w języku niemieckim oraz pozwoli młodzieży 
zrozumieć rolę zagranicznej praktyki w budowaniu ich ścieżek kariery zawodowej. Podczas przygotowania do wyjazdu 
uczniowie zapoznają się również z obecną sytuacją gospodarczą i polityczną Niemiec. Na potrzeby uczniów powstanie 
profesjonalny portal internetowy, na którym każdy z nich będzie budował w trakcie odbywania praktyki swoje e-Portfolio 
(nowoczesna, elektroniczna forma CV), które po zakończonym kształceniu będzie rozbudowywane i dostępne dzięki sieci 
Internet w całym świecie. E-Portfolio będzie zawierać część związaną z kształceniem zawodowym, zainteresowaniami 
uczniów, a budowane będzie z wykorzystaniem formy blogowej, multimediów w języku polskim i niemieckim. Całość będzie 
nadzorowana i moderowana przez specjalistę ds. doradztwa zawodowego i planowania keriery zawodowej. Zdobyte 
doświadczenie, umiejętności zawodowe i językowe, kontakty, a także stworzone profesjonalne e-Portfolio zdecydowanie 
zwiększą szanse młodzieży na europejskim rynku pracy. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38263 

Tytuł projektu Elektrohydraulika - nowe możliwości, lepsze umiejętności! 

Beneficjent Centrum Kształcenia Praktycznego 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 262805,88 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt odnosi się  do podniesienia kompetencji kluczowych i zawodowych  uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Słupsku w zakresie elektrohydrauliki siłowej. Elektrohydraulika jest szeroką dziedziną, która opisuje m. in. działanie 
serwomechanizmów. Znajdują one zastosowanie w maszynach i urządzeniach, dla których przewidziano wywieranie dużych 
sił lub operowanie na dużych masach. Takie serwomechanizmy elektrohydrauliczne pozwalają na uzyskanie dokładności 
pozycjonowania rzędu mikrometrów niedostępnej dla konwencjonalnych typów napędów. Projekt jest skierowany  
do uczniów z klas zawodowych i technikum o profilu mechatronicznym. Elektrohydraulika i hydraulika siłowa jest bardzo 
rozwojową i powszechnie stosowaną w przemyśle ciężkim techniką. Elementy elektrohydrauliki i hydrauliki są zawarte  
w podstawie programowej dla zawodu - Technik Mechatronik i zajęcia  z tej dziedziny odbywają się w pracowniach Centrum 
Kształcenia Praktycznego jednak wyposażenie stanowisk jest niekompletne i nie przygotowuje  uczniów typowo do pracy  
w przemyśle. Staże w nimieckiej instytucji Vitalis GmbH mają na celu rozwinąc umiejętności uczniów i dać im możliwość nauki 
na innowacyjnym sprzęcie. Trzytygodniowy staż byłby podzielony na 2 części - przez pierwszy tydzień uczniowie odbywaliby 
praktyki zawodowe w nimieckim Centrum Kształcenia Praktycznego w Lipsku, natomiast przez ostatnie dwa tygodnie 
uczniowie przebywaliby na stażu w przedsiębiorstwie. Realizacja programu odbywać się będzie w trzech grupach po 10 osób  
+ opiekun. Realizacja wyżej wymienionych celów odbywać się będzie w terminie od 01.10.2013 do 31.12.2014. Długość stażu 
to 3 tygodnie, jest to optymalny czas na realizację postawionych celów. Przed wyjazdem na staż każda z grup będzie brała 
udział w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym, na którym zapoznają się z terminologią zawodową  
(niemiecki 10h w instytucji wysyłającej na 2 tyg przed wyjazdem), przygotowanie kulturowe w kraju partnera - 10h  
(wycieczki, muze, spotkania kulturowe) oraz przygotowanie pedagogiczne 3 h podczas którego uczniowie wraz z opiekunami 
omówią takie zagadnienia jak: warunki życia, różnice kulturowe oraz zadania partnera w projekcie. Wszystkie staże odbędą 
się w Instytucji Vitalis GmbH w Lipsku. która posiada 15 letnie doświadczenie. Pierwszy wyjazd planowany jest na 19.01-
08.02.2014, drugi 16.03-05.04.2014 oraz trzeci 05.10-25.10.2014. Projekt ma na celu przede wszystkim rozwinąć wiedzę 
uczniów o innowacyjne rozwiązania w zakresie hydrauliki siłowej, zainteresować ich tą dziedziną tak aby w póżniejszym czasie 
chcieli wykorzystywać swoje umiejętności w pracy zawodowej. Wyjazdy uczniów na staż oprócz doskonalenia ich 
umiejętności ma również wpłynąć na ich rozwój osobisty - rozwijać umiejętności językowe (posługiwanie się terminologią 
zawodową), pracy w zespole, zarządzania własnym czasem, umiejętności autoprezentacji, wiary we własne umiejętności oraz 
rzutować na rozwój mobilności. Oczekiwany rezultatem projektu ma być podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych 
uczniów w zakresie hydrauliki siłowej i elektrohydrauliki oraz stworzenie z opiekunami i nauczycielami CKP materiałów 
tematycznych w formie relacji ze stażu "Elektrohydraulika - zwiększamy nasze kwalifikacje" , które będzie można 
wykorzystywać na zajęciach w celu szkolenia i promowania tej dziedziny w szkoleniu uczniów. Ponadto Centrum w ramach 
projektu chciałoby podpatrzeć pewne rozwiązania, schematy urządzeń hydraulicznych tak aby w przyszłości poszerzać bazę 
dydaktyczną Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38271 

Tytuł projektu Dolce vita - praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro 

Beneficjent Zespół Szkół Rolniczych 

Liczba uczestników 18 

Dofinansowanie 200461,26 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie "Dolce vita - praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro" udział weźmie łącznie 18 uczniów, którzy kształcą 
sie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (szkoła ponadgimnazjalna) oraz dwóch opiekunów.  Biorąc udział  
w projekcie, będą mogli w znaczny sposób podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie 
profesjonalnego wykonywania usług gastronomicznych. Tematyka, plan oraz merytoryczny zakres projektu wynikają 
bezpośrednio z potrzeb uczniów, a przede wszystkim z możliwości oferowanych przez program Leonardo da Vinci.   
Za cel na rok 2013/2014 postawiliśmy wspólnie z partnerem opracować projekt stażu, który skierowany byłby do uczestników 
zdobywających wykształcenie w zawodzie technicznym, jednocześnie dotykał bardzo aktualnego tematu - mobilności 
młodego obywatela UE na rynku pracy. Ustalono, że praktyki odbędą się w następujących firmach partnerskich organizacji 
SISTEMA TURISMO s.r.l.:Hotel Due Mari - Viale Principe di Piemonte 53 Rimini,  Hotel Continental E Dei Congressi, "Norina 
Srl" -  Hotel Accademia, Golden Tulip Waldorf Hotel, Hotel le Meridien, Ristorante Zi Rosa, "Ristorante Club Nautico 
Maestrale di Guidi e Migani s.n.c, Ristorante Pizzeria La Casa Colonica, Ristorante Il Casale. Praktyka odbędzie się we 
Włoszech (Rimini) w terminie: grupa 18 uczestników (październik 2013) Projekt odpowiada bezpośrednio na potrzebę takiej 
organizacji procesu kształcenia, która będzie uwzględniać w nim treści wymagane także przez pracodawców. Przedkładany 
projekt wpisuje się bezpośrednio w tę obraną przez szkołę strategię. Na poziomie szkoły zadanie to realizujemy poprzez 
unowocześnienie bazy dydaktycznej, modyfikowanie programów nauczania oraz aktywny udział w szkoleniach, które 
zachęcają do poszukiwania nowocześniejszych rozwiązań dydaktycznych. Praktyki zawodowe uzupełnią ich dotychczasową 
wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz zdobędą umiejętności w dziedzinie organizacji i techniki pracy w gastronomii. Będą 
również otwarci na zapoznanie się z normami i procedurami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Umożliwi poznanie 
środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy zarówno  
z pracownikami i pracodawcami włoskiej gastronomii. Uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych w istotnym 
stopniu zwiększy konkurencyjność młodzieży na rodzimym rynku pracy oraz u europejskich pracodawców. Kontakt ucznia  
z nowoczesnymi technologiami, nabycie praktycznych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii planujemy 
realizować poprzez organizację praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci. Ważne jest, aby stwarzać możliwość jak 
najlepszego poznania obecnych standardów w tej dziedzinie osobom aktualnie zdobywającym kierunkowe wykształcenie 
poparte praktyką, które wkrótce wejdą na rynek pracy i aby dziedzina wiedzy, w jakiej te doświadczenie zdobywają 
innowacyjna i szeroko wspierana przez UE była w pełni wykorzystana w przyszłości i przyniosła oczekiwane rezultaty. 
Ustalono, że praktyki odbędą się w następujących firmach partnerskich organizacji SISTEMA TURISMO s.r.l.: 
Hotel Due Mari - Viale Principe di Piemonte 53 Rimini,  Hotel Continental E Dei Congressi, "Norina Srl" -  Hotel Accademia, 
Golden Tulip Waldorf Hotel, Hotel le Meridien, Ristorante Zi Rosa, "Ristorante Club Nautico Maestrale di Guidi e Migani s.n.c, 
Ristorante Pizzeria La Casa Colonica, Ristorante Il Casale. Praktyka odbędzie się we Włoszech (Rimini) w terminie: grupa 18 
uczestników (październik 2013) 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38276 

Tytuł projektu Zdobądź kwalifikacje - inwestycja w lubuską młodzież 

Beneficjent Lubuska Wojewódzka Komenda OHP 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 150199,52 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Planowane przedsięwzięcie kierowane jest do grupy 20 osób, będących uczestnikami jednostek organizacyjnych Lubuskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Są to osoby w wieku 16-21 lat, które zdobywają wykształcenie  
w gimnazjach dla dorosłych i zasadniczych szkołach zawodowych na terenie województwa lubuskiego. Projekt zakłada,  
że dzięki uczestnictwu w przygotowaniu językowym i praktykach zawodowych u partnera niemieckiego polepszeniu ulegnie 
sytuacja młodzieży na rynku pracy. Dzięki niemu beneficjenci zyskają możliwość nie tylko wymiany doświadczeń z sąsiadami  
z zagranicy, ale przede wszystkim poszerzą swoją wiedzę i kwalifikacje. Wyjazd na staże zawodowe do Internationaler Bund 
we Frankfurcie nad Odrą da młodzieży szansę nie tylko na zdobycie odpowiednich kwalifikacji (językowych i zawodowych) 
potwierdzonych certyfikatami, ale również umożliwi jej poznanie systemu nauczania poza ojczyzną, co z kolei będzie 
owocowało budowaniem nowych relacji interkulturowych. Dzięki tak określonym celom, zakłada się, że osiągnięte zostaną 
wszystkie w/w zamierzane rezultaty. W planowanym przedsięwzięciu udział wezmą dwie grupy młodzieży po 10 osób każda  
+ opiekun. Grupa stażowa będzie objęta opieką ze strony instruktora praktycznej nauki zawodu z instytucji IB. 
Dwutygodniowe staże realizowane będą kolejno: 23.03-05.04.2014 dla 10 osób w zawodzie stolarz i 27.04-10.05.2014  
dla 10 osób w gastronomii+florysta. Ten drugi staż będzie połączeniem dwóch kursów, zarówno gastronomii  
(w tym nauki gotowania, przyrządzania posiłków i ich podawania), jak i florysty, dzięki któremu młody człowiek nabędzie 
umiejętności tworzenia bukietów, czy innych ozdób zielonych związanych z przybraniem stołu czy skomponowaniem całej 
ekspozycji kwiatowej na danej sali bankietowej, czy innej. Można przypuszczać, iż takie połączenie dwóch kursów przyczyni 
się do nabycia całkiem nowych, niespotykanych umiejętności, co z kolei będzie rzutować na lepszą i bardziej atrakcyjniejszą 
pozycję zawodową uczestników na lokalnych rynkach pracy. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w warsztatach,  
którymi dysponuje IB, w których kształci się również niemiecka młodzież. Ponadto pod koniec roku 2013 r. uczestnicy objęci 
zostaną wsparciem w postaci kursu językowego (60h zajęć dydaktycznych), który pozwoli im na poznanie i przybliżenie sobie 
pojęć języka niemieckiego. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38287 

Tytuł projektu 
Doświadczenie w komunikacji międzykulturowej jako klucz do podniesienia kwalifikacji 
pracowników medycznych i społecznych 

Beneficjent Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 407438,33 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt pt. „Doświadczenie w komunikacji międzykulturowej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych 
i społecznych” zakłada wyjazd dwóch 16-osobowych grup uczestników pod opieką dwóch pracowników szkoły na każdą grupę 
na staż zawodowy do Irlandii Północnej. Wyjazd poprzedzi gruntowne przygotowanie uczestników pod względem językowym, 
kulturowym i pedagogicznym. Instytucją partnerską w projekcie jest szkoła językowa NW Academy w Derry, Irlandia 
Północna. Szkoła ma doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,  
w tym projektów staży zagranicznych Leonardo da Vinci i zapewnia m.in. zakwaterowanie, kurs języka angielskiego  
dla uczestników oraz przydział na staże . 3 tygodniowe praktyki zawodowe odbędą się w instytucjach ochrony zdrowia  
(m.in. domy opieki, gabinety masażu) zgodnie z kierunkiem kształcenia uczestników, a procedura przydziału na praktyki 
uwzględnia przeprowadzenie przez specjalistę z NW Academy rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami w języku angielskim  
za pośrednictwem internetowego komunikatora Skype. Komunikacja międzykulturowa, która polega na wychodzeniu 
naprzeciw różnicom językowym i kulturowym w kontekstach międzynarodowych, wymaga szczególnej wrażliwości  
na drugiego człowieka, jego potrzeby i możliwości. Pozytywne doświadczenia w zakresie komunikacji międzykulturowej  
nie tylko poszerzają horyzonty, lecz w szczególny sposób otwierają na kontakt z drugim człowiekiem. Nasza szkoła kształci  
w zawodach, w których wyczucie potrzeb drugiej osoby odgrywa rolę kluczową, postawa empatyczna przekłada się bowiem 
na lepsze wyniki w pracy. Jednym z celów projektu jest zwiększenie gotowości uczestników na interakcję z osobami  
o odmiennych uwarunkowaniach socjoekonomicznych, językowo-kulturowych i psychofizycznych w warunkach komunikacji 
w języku obcym dodatkowo utrudnionej ze względu na bogactwo akcentów charakterystyczne dla języka angielskiego  
w odmianie brytyjskiej. Ponadto projekt ma na celu poprawę znajomości języka angielskiego uczestników, szczególnie  
w zakresie praktycznej komunikacji z pacjentem/podopiecznym i współpracownikami w środowisku pracy. Absolwenci stażu 
osiągną nie tylko większą swobodę w mówieniu w języku angielskim, ale też będą mieli wgląd do dokumentacji stosowanej  
w brytyjskich placówkach opiekuńczych i ochrony zdrowia i tym samym zdobędą doświadczenie w korzystaniu  
z obcojęzycznych źródeł informacji. Wyjazd na staż przyniesie zwiększenie zainteresowania nauką nowożytnych języków 
obcych poprzez zaszczepienie w uczestnikach subiektywnego poczucia użyteczności języka obcego. Istotnym celem jest też 
zwiększenie konkurencyjności uczestników na rynku pracy m.in. dzięki uzyskaniu dokumentu Europass Mobility.  
Wyjazd na praktyki poprawi elastyczność uczestników w postrzeganiu perspektyw zawodowych, jakie otwiera kształcenie 
zawodowe. Ponadto zwiększy mobilność uczestników, promując udział w stażach zawodowych. Projekt ma również na celu 
zwiększenie praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego pracowników medycznych i społecznych. Odbycie stażu pozwoli 
uczestnikom zapoznać się w praktyce z europejskimi standardami obowiązującymi w sektorze. Doświadczenie ze stażu 
uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej, wdrażając innowacyjne praktyki zaobserwowane w sposobie 
funkcjonowania instytucji goszczących. Projekt zakłada również zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego uczestników 
ze środowisk wiejskich i małych miast poprzez udział w istotnym z punktu widzenia rozwoju osobistego wyjeździe za granicę. 
Założeniem projektu jest również poszerzenie zakresu wiedzy o kulturze i obyczajach Wielkiej Brytanii poprzez przygotowanie 
teoretyczne uczestników oraz przez wycieczki i codzienne funkcjonowanie w warunkach odmienności językowej i kulturowej. 
Rezultaty projektu zostaną upowszechnione m.in. na konferencji nt. znaczenia staży dla uczniów, pracodawców i regionu 
adresowanej do społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38306 

Tytuł projektu Geodezyjne urządzanie przestrzeni w mieście 

Beneficjent Zespół Szkół  Budowlanych 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 262142,45 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Zadaniem projektu dla 30 wyselekcjonowanych uczniów Technikum Geodezji jest przeszkolenie w zakresie usług obsługi 
geodezyjnej inwestycji budowlanych na placach budowy miasta Lipska. Uczestnicy poznają metody nowoczesnego 
kształtowania, poprawiania i rozwiązywania problemów ładu przestrzeni w mieście,  nabędą rozeznanie w zakresie 
budowania planów przestrzennego zagospodarowania, przywracania ładu urbanistycznego na przykładzie miasta Lipska. 
Młodzież zapozna się z obsługą nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i pomiarami obiektów na etapie projektowym, 
podwykonawczym, inwentaryzacyjnym nowego obiektu. Uczestnicy zapoznają się z działalnością zakładów usługowych 
specjalizujących się w pracach  geodezyjnych dlapotrzeb budownictwa ogólnego, osiedlowego i indywidualnego. Równolegle 
nabędą rozeznanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przepisów ochrony środowiska obowiązujących  
w tej branży. Staż będzie odbywał się na placach budowy zgodnie z zaplanowanymi zadaniami merytorycznymi praktyki. 
Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą dwaj opiekunowie – nauczyciele zawodu oraz pracownicy  partnera 
niemieckiego. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka technicznego związanego z branżą 
oraz zajęcia kulturowo-integracyjne w środowisku młodzieży niemieckiej. Ewaluację, upowszechnianie i monitorowanie 
realizacji zadań stażowych przeprowadzą: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Bolesławiec, przedstawiciel partnera 
przyjmującego, kierownicy firm geodezyjnych oraz opiekunowie grupy. Zaliczenie stażu potwierdzone zostanie 
indywidualnym certyfikatem uczestnika oraz Europass Mobility. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38311 

Tytuł projektu Integracja Europejska Tańcem i Śpiewem 

Beneficjent Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno - Baletowe 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 169138,25 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt dotyczy praktyk uczniów PPSWB. Praktyki są obowiązkowym elementem szkolenia zawodowego. Adresowany  
jest głównie do uczniów 2-go roku. Najważniejsze cele to przygotowanie do scenicznej pracy zawodowej, doskonalenie 
umiejętności - uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach artystycznych, kształcenie ogólne - poznanie historii i tradycji 
artystycznych regionu. W trakcie pobytu za granicą nastąpi doskonalenie znajomości języka obcego - włoski, motywowanie  
do dalszej nauki języka włoskiego.  Z uwagi na zastosowanie tego języka oraz tradycji wykonawczych zarówno w nauce śpiewu 
jak i przyszłej pracy aktora scen muzycznych, uczestnicy zdobędą umiejętności pożądane w ich przyszłej pracy, a niedostępne 
w czasie praktyk krajowych. W czasie pobytu odbędą się intensywne zajęcia zawodowe - nauka śpiewu i tańca prowadzone 
przez artystów wysokiej klasy, co podniesie kwalifikacje uczestników. Planowana praktyka odbędzie się na Sycylii, region 
Messina w terminie 9-23 listopada 2013 (2 tygodnie). 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38347 

Tytuł projektu Słoweńskie inspiracje toruńskich uczniów architektury krajobrazu 

Beneficjent Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 

Liczba uczestników 14 

Dofinansowanie 124383,33 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Instytucją wysyłającą jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, natomiast instytucją partnerską jest Center 
Biotehnike in Turizma Grm Novo mesto, Słowenia. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas trzecich z kierunku 
Architektura Krajobrazu. Na staż zostanie skierowana 1 grupa uczniów licząca 14 osób, plus 1 opiekun. Praktyki odbędą się  
w obiektach Centrum Biotechniki i Turystyki Grm Novo mesto w Słowenii.   
Planowany termin realizacji: kwiecień/maj 2014r. Głównym celem praktyk zawodowych uczącej się młodzieży będzie 
praktyczna nauka kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia w zawodzie technik architektury 
krajobrazu. Projekt jest ściśle związany z poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, pozwoli na ich sprawdzenie 
w nowych warunkach zaproponowanych przez program stażu w Słowenii, uwzględniający uwarunkowania kulturowe  
w tym kraju.  Celem jest nauka poprzez obserwację, dokumentację, zaangażowanie i świadomą aktywność, również poprzez 
pracę. A także pielęgnacja oraz projektowanie i realizowanie wyznaczonych terenów zieleni oraz kompozycji florystycznych  
w obiektach Center Biotehnike in Turizma Grm Novo mesto,  a następnie późniejsze ich wykonywanie w kraju pozwoli  
na uatrakcyjnienie oferty usług przez przyszłych absolwentów. Oprócz doskonalenia umiejętności praktycznych uczniów, 
celem jest również poszerzenie zakresu oferty usług do potrzeb europejskiego 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 podczas stażu 
poznają nowe problemy urbanistyczne, z jakimi boryka się każde miasto i dostrzegą potrzebę niekonwencjonalnego 
planowania przestrzennego. Staną się bardziej wrażliwi na piękno otaczającej nas przyrody i terenów zielonych rozumiejąc, 
jak ważną rolę ma do spełnienia architektura krajobrazu. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38351 

Tytuł projektu 
Staż w Aalborgu jako kreatywny komponent  kształcenia zawodowego w zakresie grafiki 
komputerowej 

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 

Liczba uczestników 16 

Dofinansowanie 202425,27 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt „Staż w Aalborgu jako kreatywny komponent kształcenia zawodowego w zakresie grafiki komputerowej” będzie 
realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu i Technology College Aalborg (Dania). Głównym 
celem projektu jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki  komputerowej ,  
ze szczególnym uwzględnieniem grafiki 3D. Projekt uwzględnia potrzebę zapewnienia specjalistycznych zajęć praktycznych  
o wysokim standardzie dla uczniów kształconych na poziomie technikum oraz wychodzi naprzeciw problemowi polskiego 
systemu szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym, polegającym na deficycie umiejętności praktycznych  
u absolwentów kierunków informatycznych lub kierunków wymagających zaawansowanej wiedzy z zakresu informatyki. 
Grafika 3D jest technologią przyszłości i na szczęście pojawiła się w naszych programach nauczania , sprawiając jednak 
trudność w aspekcie dydaktycznym, jak też  organizacyjno-logistycznym wyrażającym się brakiem  specjalistycznych pracowni. 
Innym problemem jest niedostateczne otwarcia systemu szkolnictwa zawodowego na współpracę i potrzeby firm.  
W tym kontekście projekt zakłada koincydencję z potrzebami lokalnego rynku pracy, sygnalizującego coraz większe 
zapotrzebowanie na specjalistów z grafiki komputerowej. Zważywszy na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwane  rezultaty, 
przeprowadzenie staży w Danii jest optymalnym rozwiązaniem. Duńskie rozwiązania systemowe w kształceniu informatyków 
zorientowane  na efektywne kształcenie praktyczne i maksymalne skorelowanie z potrzebami firm i instytucji rynku pracy  
są uznawane za wzorcowe. Staż w TCA Aalborg, czołowej duńskiej instytucji szkoleniowej z prężnym i znakomicie 
wyposażonym działem grafiki komputerowej oraz w podmiotach współpracujących, należy uznać za istotny generator 
wartości dodanej kształcenia zawodowego w komponencie praktycznym. Uczestnikami projektu będzie 16 uczniów ZSE-H, 
kształconych na poziomie technikum w zawodzie technik informatyk oraz technik reklamy.  
Okres realizacji stażu to 26.08-21.09.2014r. Staże uczestników będą odbywać się między innymi w specjalistycznych 
pracowniach grafiki Media College Aalborg  wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt ICT używany w branży projektowania 
graficznego (zarówno firmy Mac jak i IBM), nowoczesny profesjonalny sprzęt do wydruków graficznych (firmy Rank Xerox  
i Roland), wraz z najnowszym oprogramowaniem graficznym (firmy Adobe Photoshop i podobnych wiodących marek)  
oraz w  VR Media Lab (technologia CAVE, studio 3D i sale projekcyjne 3D), posiadające między innymi pracownię CAVE  
o sześciu interaktywnych ścianach . Zrealizowanie projektu przyczyni się znacząco do podniesienia kwalifikacji 16 specjalistów 
informatyki  z zakresu  grafiki komputerowej, w tym grafiki 3D , którzy uzyskają unikalną, specjalistyczną praktyczną wiedzę  
i umiejętności z branży komputerowej niedostępną w rodzimym systemie kształcenia. Projekt ma istotne znaczenie dla ZSE-H, 
stanowiąc niepowtarzalną okazję do kumulowania doświadczeń instytucjonalnych w wypracowywaniu optymalnej formuły 
organizowania zajęć praktycznych na kierunkach informatycznych lub z wiodącą informatyką, na kanwie empirycznie 
zweryfikowanych rozwiązań duńskich. Uczestnicy są uczniami  edukowanymi w ZSE-H na poziomie technikum, w zawodzie 
technik informatyk i technik reklamy, nowych kierunków kształcenia, zaledwie od kilku lat obecnych w systemie naszego 
szkolnictwa i jako nowe kierunki kształcenia z branży IT, w naturalny sposób generują potrzebę gromadzenia doświadczeń  
dydaktycznych. Ponadto reforma szkolnictwa zawodowego rozpoczęta w 2012 roku i zmiana formuły egzaminów 
zawodowych wymusza także transgraniczne poszukiwania efektywnych metod kształcenia i  każda możliwość inkorporowania 
komponentów sprawdzonego, skutecznego i wyróżniającego się w Europie duńskiego modelu kształcenia szczególnie  
w technologiach przyszłości, jest nader cenna. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38356 

Tytuł projektu Mobilna młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Końskich 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 88916,46 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Planowany projekt to praktyki zagraniczne dla uczniów na kierunku mechanik pojazdów samochodowych . 
Celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów i wyrównanie ich szans edukacyjnych w stosunku  
do rówieśników z innych krajów, a także zapewnienie lepszego dostępu do europejskiego rynku pracy. Dodatkowo projekt 
zakłada wsparcie mobilności zawodowej młodych ludzi, poprawę znajomości języków obcych oraz rozwój kreatywności  
i przedsiębiorczości. Projekt ma wspierać także rozwój szkoły w zakresie prowadzenia kształcenia zawodowego  
oraz wspomagać współpracę i wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym . Termin odbywania stażu przewidziany 
jest na styczeń 2014 . Uczniowie  odbędą staż w branżowych, renomowanych tureckich firmach, w których zdobędą nowe 
kwalifikacje zawodowe, poznają  standardy pracy u zagranicznych pracodawców. Praktyki umożliwią uczniom wykorzystanie  
i pogłębienie w miejscu pracy wiedzy, jaką zdobyli w szkole. Uczniowie nabiorą doświadczenia w korzystaniu z urządzeń 
technicznych i nowoczesnych technologii.  Będą mieć okazję do działania w rzeczywistym środowisku i pozyskania 
pogłębionej wiedzy o praktyce zawodowej. Wykonując bezpośrednio zadania na stanowisku pracy, uzyskają różne 
kompetencje (obsługa sprzętu, organizacja pracy, współpraca z innymi). Poszerzą kompetencje językowe i kulturowe. 
Zwiększą swoje szanse na krajowym i europejskim rynku pracy. Wyrobią w sobie zdolności adaptacyjne. Będą mieć okazję  
do rozwoju osobowego i zawodowego poza rodziną i tradycyjnym otoczeniem,  zaczną postrzegać mobilność jako realną 
sznsę rozwoju personalnego. Ponadto praktyki zagraniczne pozytywnie wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły.  
Nasza placówka wypracuje strategię zbliżania edukacji zawodowej do potrzeb europejskiego rynku pracy, a także przyczyni 
się do promowania mobilności na europejskim rynku pracy. Udział w projekcie będzie okazją do wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań edukacyjnych w szkole oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Placówka umocni koncepcję 
przynależności do Unii Europejskiej .  
Szkoła poszerzy ofertę edukacyjną i stanie się bardziej atrakcyjna w środowisku lokalnym,  a to przełoży się na zwiększenie 
naboru . 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38358 

Tytuł projektu Europa naszym domem 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO 

Liczba uczestników 28 

Dofinansowanie 369791,62 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Inicjatorem projektu „Europa naszym domem” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich, 
kształcący młodzież w kierunkach hotelarskim, gastronomicznym i reklama. Głównym partnerem projektu jest  firma 
cosultingowa Polaris Enterprise, działająca w Stattford w Wielkiej Brytanii. W stażu zaplanowano uczestnictwo 2 grup 14 
osobowych (osoby z najlepszymi wynikami w nauce) klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum 
hotelarskiego i technikum w zawodzie kelner i reklama. Przewidywany termin  praktyk to  wrzesień 2014 i listopad 2014  
(jest to okres o natężonym ruchu turystycznym umożliwiający intensywną naukę i rozwój zawodowy). Głównym celem 
projektu jest zapoznanie uczniów z wiadomościami z zakresu przyzwyczajeń gości pochodzących z danego kraju celem 
lepszego wypełniania swoich obowiązków zawodowych w przyszłości. W trakcie praktyk zawodowych uczniowie 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 uczestników 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.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38360 

Tytuł projektu Hairstyles, brytyjskie inspiracje we fryzjerstwie 

Beneficjent Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach 

Liczba uczestników 10 

Dofinansowanie 141315,29 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W dniach 23 listopada - 7 grudnia 2013 r. planowany jest dwutygodniowy wyjazd na staż do Anglii  dla 10 - osobowej grupy 
uczniów Niepublicznego Technikum Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Kielcach zdobywający doświadczenie w zawodzie: technik usług fryzjerskich. Głównym celem naszej szkoły jest zapewnienie 
wysokiej jakości procesu kształcenia. Dlatego też będą wykorzystywane nowoczesne warsztaty edukacyjne zorganizowane  
na wzór środowiska pracy, gdzie uczniowie będą mogli pracować u boku wykwalifikowanych specjalistów oraz mogą zapoznać 
się z profesjonalnymi technikami i metodami strzyżenia, modelowania i farbowanych włosów w wysoko rozwiniętych 
placówkach fryzjerskich. Młodzież będzie miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zdobycia 
nowych doświadczeń, które będą motywować uczestników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, inwestowania we własny 
rozwój. Projekt zwiększy umiejętności uczestników, przybliży standardy Unii Europejskiej w tym zawodzie. Nawiązane 
znajomości pozwolą na owocną współpracę w przyszłości. Mlodzież pozna historię, kulturę oraz usytuowanie geograficzne 
Wielkiej Brytanii. Uczniowie wzbogacą zasób słownictwa, zdobytego wcześniej na zajęciach z języka angielskiego.  
Udział w projekcie będzie pozytywnym bodźcem do dalszego kształcenia się oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej 
w zawodzie fryzjera. Odbycie stażu pomoże kształtować i pogłębiać chęć mobilności zawodowej, która jest niezbędna  
na europejskim rynku pracy. Każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobilność, potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe, który jest uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Dzięki temu dokumentowi uczestnicy stażu zwiększą 
swoje szanse na zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i za granicą. W grupie tej nie ma osób ze specjalnymi potrzebami. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38363 

Tytuł projektu Mobilni w zawodzie 

Beneficjent Zespół Szkół Samochodowych 

Liczba uczestników 45 

Dofinansowanie 379949,14 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 3 Technikum Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie.  Młodzież naszej szkoły 
napotyka wiele trudności w znalezieniu pracy. Związane jest to przede wszystkim z brakiem doświadczenia zawodowego 
spowodowanego brakiem funduszy na dokształcanie zawodowe. Pracodawcy z reguły żądają potwierdzenia posiadania 
doświadczenia w branży. Po rozmowach z przyszłymi pracodawcami naszych uczniów wiemy, że nacisk należy położyć przede 
wszystkim na wzmocnienie kształcenia praktycznego w okresie nauki szkolnej oraz wykorzystania środków unijnych  
na działalność edukacyjną. Program nauczania w technikum przewiduje zajęcia warsztatowe - 4 godziny tygodniowo  
w  klasach od 1 do 4 oraz 4 tygodniową praktykę w klasie 3. To bardzo mało by młody człowiek zdobył jakiekolwiek 
doświadczenie w zawodzie. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo uczniów w stażach zagranicznych. Uczniowie uczestniczący  
w projekcie Leonardo da Vinci mają możliwość ukończenia dodatkowej praktyki. Stanowi to wartość dodaną i zwiększa  
ich szanse na zatrudnienie, ponieważ spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Taki uczeń dodatkowo otrzymuje 
certyfikat Europass-Mobility oraz certyfikat od ośrodka przyjmującego, które potwierdzają zdobyte umiejętności. 
Uczestnikami mobilności są uczniowie w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego w technikum. Ich kształcenie zawodowe 
odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego SAWAS i równocześnie w szkole technicznej. CKP posiada przestarzałe 
zaplecze techniczne i w związku z tym istnieje potrzeba przeszkolenia naszych uczniów w nowoczesnych europejskich 
warsztatach samochodowych. W projekcie weźmie udział 45 uczniów będących obecnie w klasie drugiej a w czasie realizacji 
projektu będą oni już w klasie trzeciej Technikum Samochodowego. Będą realizować staż w ramach miesięcznej praktyki 
zawodowej jaką odbywają w klasach trzecich w ramach programu nauczania. Staż odbędzie sie w dniach od 30 marca  
do 11 maja 2014 (Uczniowie będą wyjeżdżać na 2 tyg po 15 osób). Organizacja przyjmująca mieści się w Chemnitz  
w Niemczech. Głównym celem projektu jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego naszych uczniów. 
Zwiększy to ich szanse na zatrudnienie, pozwoli przystosować do dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy oraz ułatwi 
im rozwój osobisty. Chcemy by nasi uczniowie zwiększyli swoje szanse na lepsze zdanie egzaminu zawodowego oraz by stali 
się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Taką pozycję daje im uzyskanie certyfikatu EUROPASS - MOBILITY, który mogą 
uzyskać tylko poprzez odbycie stażu za granicą w renomowanych warsztatach samochodowych.  Oczekiwane są następujące 
rezultaty, które uczniowie osiągną w okresie realizacji projektu: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych,  
co będzie potwierdzać ocena na Certyfikatach wydanych przez firmę goszczącą,  zaliczenie praktyki (ZSSam),  zaświadczenie  
o ukończeniu kursu na wózki widłowe. Także podniesienie poziomu wiedzy i znajomości j. niemieckiego technicznego. 
Rezultaty miękkie uzyskane przez wszystkich uczestników stażu to nabycie umiejętności: pracy w zespole, analitycznych  
i organizacyjnych, komunikacyjnych (interpersonalnych), rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy,  
w kontakcie z pracodawcą i współpracownikami, radzenie sobie ze stresem. Również osiągnięcie większej świadomości praw  
i obowiązków  pracowniczych, zwiększenie motywacji, samooceny i podniesienie aspiracji zawodowych. Dodatkowo wzrost 
poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.              
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38416 

Tytuł projektu Staże zawodowe - szansa na dobrą pracę 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Wł. St. Reymonta 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 239989,57 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt przeznaczony jest dla uczniów trzecich klas technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Łowiczu, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa (7 osób), kelner (8 osób) , technik usług 
gastronomicznych (7 osób),  kucharz (8 osób). Dzięki projektowi uczniowie odbędą staż u zagranicznego pracodawcy. Nabędą 
umiejętności zawodowe zgodne z programem nauczania dla każdego zawodu. Staże odbędą się w czerwcu 2014 r. w Lipsku, 
w dwóch grupach: w pierwszej połowie czerwca 15 osób w tym technik hotelarstwa (7) i kelner (8), w drugiej połowie 
czerwca  15 osób w tym technik usług gastronomicznych (7) i kucharz (8). Projekt odpowiada potrzebie dostosowania 
kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnego rynku pracy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzięki stażom 
uczniowie będą mieli możliwość porównania warunków pracy w Polsce i Niemczech. W realizację projektu będą 
zaangażowane organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem i wspierające rozwój zawodowy młodzieży. Instytucją 
wnioskującą jest ZSP nr 3, instytucją wysyłającą jest INTER International Education & Trainings s.c., partnerem 
pośredniczącym jest Vitalis GmbH, a partnerem przyjmującym będą firmy i zakłady pracy, takie jak: hotele, pensjonaty, 
zakładay gastronomii hotelowej oraz otwartej, stołówki pracownicze, szkolne, przedszkolne, firmy cateringowe, restauracje, 
kawiarnie, przedsiębiorstwa produkujące wyroby i półprodukty kulinarne i spożywcze. 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 wniosku. Najważniejsze cele projektu 
to:  zwiększenie szans 30 uczestników (U) na rynku pracy poprzez rozwój ich zdolności adaptacyjnych i zdobycie wiedzy  
na temat warunków i specyfiki pracy w niemieckich bazach hotelowych i firmach gastronomicznych, przygotowanie dobrze 
wykształconej kadry w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Celami projektu są również rozwój kompetencji językowych  
ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego,  rozwój osobisty , wzrost ich samodzielności, kształtowanie postaw 
tolerancji wobec innych kultur poprzez pracę w zespole międzynarodowym. Zaobserwowane rozwiązania mogą przyczynić 
 się do wprowadzania zmian w rodzimych firmach lub w przyszłości ułatwić  zakładanie własnej działalności gospodarczej. 
Zdobyte doświadczenia pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim. Uczniowie zetkną się ze stosowanymi  
w Niemczech rozwiązaniami, organizacją pracy, potrawami oraz dekorowaniem potraw i stołów. W kraju ciągle aktualne  
jest naśladowanie mody zachodniej, dlatego uczniowie, znający nowinki, będą mogli przenieść je na grunt polski i będą 
atrakcyjnymi pracownikami. Jeśli w przyszłości będą pracować w firmach polskich, przyjmujących zachodni styl pracy, będą 
już do tego częściowo przygotowani. W trakcie projektu zostanie dostosowany poziom kształcenia do europejskich 
standardów poprzez porównanie wymagań stawianych uczniom i stażystom w miejscu odbywania staży. Uczestnicy dostrzegą 
zalety pracy zespołowej, nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, dlatego będą w przyszłości 
podejmować odważniejsze decyzje rynkowe. Udoskonalą swoja sprawność językową, również w zakresie zawodowego języka 
angielskiego i niemieckiego. Ważnym elementem będzie przełamywanie bariery językowej i socjo-kulturowej, co pozwoli  
na swobodę w nawiązywaniu kontaktów i wymianę doświadczeń. Uczniowie poznają obyczaje i kulturę niemiecką  
oraz udoskonalą zawodowy język angielski oraz niemiecki.  
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38419 

Tytuł projektu Praktyki w hotelach włoskich szansą i wyzwaniem dla uczniów technikum 

Beneficjent Zespół Szkół nr 3 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 242560,88 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 i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Do projektu została wskazana ta grupa osób, 
ponieważ uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyki. Czterotygodniowe praktyki 
zawodowe będą zrealizowane w następującym terminie: 5 maja 2014 - 30 maja 2014 roku. Staż zostanie odbyty w Rimini, we 
Włoszech w placówkach wskazanych przez Partnera Pośredniczącego. Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2013 
roku. Na miesiąc marzec 2014r.  zaplanowana została wizyta monitorująca. 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, bezpieczeństwa oraz higieny pracy i produkcji w gastronomii. Zapoznają się także z urządzeniami  
i instalacjami technicznymi w zakładach gastronomicznych. Zapoznają się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
gastronomicznego,  technologią sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich ekspedycji, 
zasadami  planowania i sporządzania potraw i napojów. 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  
i restauracji. 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. Powiat kielecki 
to region niezwykle malowniczy i ciekawy, położony w sercu Gór Świętokrzyskich. Świerze powietrze,czysta woda, przepiękne 
krajobrazy wpływają na znaczący wzrost sieci hoteli, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i restauracji. Dlatego 
wzrasta zapotrzebowanie na tego typu pracowników. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38430 

Tytuł projektu Europejskie standardy hotelarskie szansą dla łopuszańskich uczniów 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 276350,62 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt adresowany jest do uczniów technikum, kształcących się w zawodzie hotelarz. Uczestnikami praktyk zawodowych 
będą uczniowie z odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu.  
W projekcie zakładamy przeprowadzenie 3 tygodniowych praktyk dla dwóch grup 10-osobowych wraz z dwoma opiekunami. 
W pierwszej grupie wiosną w kwietniu 2014 roku przewidujemy wyjazd uczniów klas trzecich i czwartych. Natomiast  
w drugiej grupie w październiku 2015 roku pojechaliby uczniowie klas drugich i trzecich. Na miejsce praktyk wybraliśmy 
Wielką Brytanię. Wszyscy uczestnicy stażu będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym, dostatecznym wymiarze 
godzin przeznaczonych na kształcenie w swoim zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole,  
a także okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych hoteli, pensjonatów. Staże zagraniczne pozwolą także 
uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych. Wyjazd na zagraniczny staż będzie również świetną 
okazją do nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to  
w przyszłości zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych, 
kreatywnych, o wysokim poczuciu własnej wartości. Pozwoli również na uwrażliwienie młodego człowieka na różnice 
mentalne i kulturowe obu krajów. Cele projektu to: podniesienie kwalifikacji uczestników; rozwijanie kompetencji  
i umiejętności zawodowych w zakresie: pracy w recepcji, obsługi gości hotelowych, organizacji pobytu gości w obiektach 
noclegowych;  poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego hotelarstwa poprzez poznanie nowych rozwiązań w pracy  
z gościem hotelowym, metod pracy w hotelu, pensjonacie, motelu; zwiększenie szans na regionalnym i europejskim rynku 
pracy. Również rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy 
potocznej, przełamywanie barier kulturowych, podniesienie jakości usług świadczonych w hotelach, pensjonatach  
oraz zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zarówno zawodowego. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38442 

Tytuł projektu Jesteśmy otwarci - konfrontacja nabytych umiejętności z rzeczywistością niemiecką 

Beneficjent Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych 

Liczba uczestników 40 

Dofinansowanie 427283,62 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt zakłada organizację praktyk zawodowych w Niemczech w Berlinie  dla 40 uczniów z klasy II Technikum Żywienia  
i Usług Gastronomicznych  i III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Czchowie. Przewidywany 
termin praktyk przypada na 04.11.2013- 29.11.2013r dla I grupy (klasa III) i od 05.05.2014 do 30.05.2014r dla II grupy  
(klasa II). Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zagraniczne praktyki uczniowskie w ramach 
obowiązkowego okresu na praktyki zawodowe przewidzianych w programie nauczania. Staż w przedsiębiorstwie 
zagranicznym będzie praktycznym wykorzystaniem i weryfikacją wiadomości teoretycznych przekazywanych w trakcie nauki. 
Pomoże to zrozumieć zasady funkcjonowania zakładów gastronomicznych oraz obowiązujące tam przepisy prawne. 
 Realizując praktykę zagraniczną uczniowie mają dostęp do innowacji technologicznych i nauczą się obsługi i zastosowania 
nowoczesnych maszyn. Mogą poznać inne rozwiązania organizacyjne i modele zarządzania firmą w środowisku 
wielokulturowym, swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Nasz region jest terenem, w którym występuje 
duże bezrobocie wśród absolwentów. Wskazana jest więc realizacja programów mogących poprawić tę sytuację  
oraz nawiązać kontakty z niemieckimi rówieśnikami i pogłębić swoje umiejętności językowe. Uzyskane kwalifikacje umożliwią 
włączenie się polskich absolwentów w ten proces. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38452 

Tytuł projektu Szansa na sukces zawodowy 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. St. Staszica 

Liczba uczestników 32 

Dofinansowanie 379697,78 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Promotorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, kształcący 
przyszłych techników hotelarzy i organizacji usług gastronomicznych. Partnerem zagranicznym jest firma ADC College  
z Harrow w Wielkiej Brytanii, działająca w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego, która od wielu lat bierze udział  
w programach Leonardo da Vinci (IVT, VEPRO i PLM), współpracując z instytucjami róznych państw europejskich. Grupę 
uczestników stanowić będą uczniowie Technikum Hotelarskiego oraz Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.  
Celem projektu jest zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej  
z praktyką,  podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszych szkołach, jak również podniesienie atrakcyjności naszych 
uczniów jako przyszłych pracowników, przez to zwiększenie ich szans na rynku pracy. Akcent położono na rozwój 
doskonalenia praktycznych aspektów kształcenia, wyrabianie przedsiębiorczości, w tym chęci i umiejętności 
samozatrudniania i pracy zespołowej. Projekt zakłada wysłanie dwóch grup po 16 uczestników na dwutygodniowe staże. 
Pierwsza grupa pojechałaby wiosną 2014r., a druga jesienią 2014r. Staże odbędą się w różnego rodzaju zakładach 
hotelarskich, jak również restauracjach, gdzie na przydzielonych odpowiednich miejscach pracy uczniowie będą mogli 
obserwować, asystować i wykonywać prace wraz ze stałym zespołem pod opieką superwajzora, przydzielonego przez firmę. 
Uczestnicy stażu zetkną się m.in. z takimi działaniami jak: recepcja, służba parterowa, służba pięter, gastronomia  
i catering. Niewątpliwymi dodatkowymi korzyściami wynikającymi z tych staży będzie udoskonalenie umiejętności językowych 
przez stażystów, bliższe poznanie Wielkiej Brytanii, nawiązanie kontaktów. Dla szkoły natomiast obserwacje nauczycieli  
- opiekunów i przeniesienie ich na nasz grunt. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38460 

Tytuł projektu 
Doskonalenie umiejętności zawodowowych technika budownictwa poprzez staż  
w firmach niemieckich 

Beneficjent Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

Liczba uczestników 30 

Dofinansowanie 305582,87 PLN 

Krótkie streszczenie:  
W projekcie uczestniczy 30 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. 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. Uczestnicy 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 budownictwa. Realizacja staży dla grupy odbędzie się w  terminie: października, 
listopada 2013r. Praktyki grupy potrwają  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 : renomowanej firmie budowlanej Forssbohm&Sohne i ReproBau  
z Borsdorfu. 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 1422 osoby (stan na XI 2012 
r.), co stanowi 31,3%. 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38462 

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

Beneficjent Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych 

Liczba uczestników 5 

Dofinansowanie 47775,40 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. 
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Numer projektu 2013-1-PL1-ESF01-38471 

Tytuł projektu Transfer dobrych praktyk z ziemi włoskiej do Polski 

Beneficjent Regionalne Centrum Integracji Europejskiej 

Liczba uczestników 20 

Dofinansowanie 232465,17 PLN 

Krótkie streszczenie:  
Projekt „Transfer dobrych praktyk z ziemi włoskiej do Polski” skierowany jest do grupy 20 uczniów Zespołu Szkół Chemicznych 
we Włocławku (dalej ZSCh), kształcących się klasach o profilu hotelarskim, turystycznym lub gastronomicznym.  
Projekt zakłada ich 4 tygodniowy pobyt we Włoszech, w Rimini, w drugiej połowie lipca lub pierwszej połowie sierpnia 2014 
roku, polegający na odbyciu praktyk w wybranych przez partnera przedsiębiorstwach. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby 
szkoleniowe uczniów, którzy w trakcie swojej edukacji mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Jak pokazują opinie 
absolwentów szkół kształcenia zawodowego programy krajowych praktyk, w których uczestniczą uczniowie niewiele mają 
wspólnego z wykonywanym w przyszłości zawodem hotelarza czy kucharza. Młodzi ludzie rzadko są wtedy dopuszczani  
do wykonywania odpowiedzialnych zadań czy obsługiwania gości, zwłaszcza zagranicznych klientów. W rezultacie po odbyciu 
obowiązkowych praktyk brak im elementarnej wiedzy w zakresie funkcjonowania ośrodków turystycznych oraz oferowanych 
przez nie usług. Ponadto, problemem przyszłych pracowników jest ciągle znaczna bariera językowa, bądź brak znajomości 
języków obcych, utrudniająca podjęcie pracy w branży turystycznej. Należy zauważyć, że według danych statystycznych,  
od roku 2010 rośnie liczba obcokrajowców odwiedzających Polskę. Jak szacuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polskę może 
w najbliższych latach odwiedzać 500 tys. turystów więcej niż w ubiegłych latach. Jest to niewątpliwie związane z efektem Euro 
2012. Badania przeprowadzone wśród turystów po pierwszej części rozgrywek pokazały, że aż 81% badanych chce ponownie 
przyjechać do Polski w ciągu najbliższych trzech latach. Co więcej, tylko w 2011 roku liczba osób odwiedzających Polskę 
wzrosła do 13,3 mln z 12,5 mln odnotowanych rok wcześniej, dlatego też należy zadbać aby jakość oferowanych usług, 
zarówno w hotelach jak i restauracjach, uległa poprawie, tak aby były one zgodne ze standardami europejskimi i spełniały 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Projekt przewiduje zapoznanie uczestników projektu z mechanizmami 
funkcjonującymi we włoskiej turystyce. Pod względem turystycznym, Włochy to państwo bardzo atrakcyjne. Od lat znajdują 
się na 2 miejscu pod względem liczby przyjeżdżających turystów zagranicznych.  Głównym celem projektu jest podniesienie 
kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umożliwienie im zdobycie umiejętności oraz doświadczeń przydatnych do pracy  
w przyszłym zawodzie. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli okazję poznać tajniki organizacji i zarządzania firmą  
branży turystycznej oraz zasady oferowania wysokich standardów usług. Zdobyta wiedza i doświadczenie niewątpliwie 
pomoże im znaleźć taką pracę, która będzie odpowiadała ich ambicjom i oczekiwaniom, a także może zainspirować przyszłych 
absolwentów do otworzenia własnej działalności w branży turystycznej. Dzięki uczestnictwie w projekcie młodzi ludzie 
podwyższą swoje umiejętności językowe, a mianowicie poznają podstawy języka włoskiego oraz udoskonalą posługiwanie  
się językiem angielskim. Poznane mechanizmy, które są używane poza granicami kraju, a konkretnie we Włoszech,  
mają szansę czynić ich bardziej kreatywnymi, mobilnymi oraz przedsiębiorczymi w zakresie poszukiwania pracy w przyszłości. 
Odbycie stażu to także doskonała okazja do odkrycia różnic kulturowych między Polską a Włochami, poznanie tradycji kuchnii 
włoskiej i obyczajów związanych ze spożywaniem włoskich potraw, co w przyszłości może wpłynąć na decyzję otwarcia 
restauracji z kuchnią włoską, niezbyt popularnej dotąd w rejonie Włocławka. Wśród rezultatów zakłada się również zmianę 
światopoglądu uczniów, które znajdzie odzwierciedlenie w większym otwarciu na świat, tolerancyjności wobec odmiennych 
ras, grup etnicznych czy religii. 
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Krótkie streszczenie:  
Realizując projekt „Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię” chcemy pokazać zmiany 
dokonujące się na rynku w całej branży poligraficznej i reklamowej. Należą do nich: technologie cyfrowe do tworzenia 
nowych, spersonalizowanych produktów, narzędzia Web-to-print bazujące na Internecie i dające klientom szybszy dostęp  
do doskonalszych produktów, usług i narzędzi usprawniających ich biznes. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia szans uczniów pochodzących z mniejszych miejscowości, a także uczniów  
ze słabszymi wynikami nauczania (bo do techników tacy trafiają), wsparcie uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz przyczynienie się do poznania przez beneficjentów języka angielskiego 
zawodowego, a także poznanie obcej kultury oraz metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach. 
Za organizację praktyk w Wielkiej Brytanii odpowiada instytucja działająca w dziedzinie kształcenia zawodowego, zajmująca 
się m. in. organizacją i przeprowadzaniem praktyk zawodowych. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami działającymi  
w różnych sektorach gospodarki. Praktyki zawodowe dla 16 uczniów Technikum Poligraficzno-Administracyjnego 
wchodzącego w skład ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu zorganizowane są w Londynie, w przedsiębiorstwach o profilu 
działalności zbliżonym do profilu nauczania prowadzonego w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym. Będą odbywały  
się w: Computer Aid, Digital Studio, Increate Print, IT Village, Bright Sparks, Stamford Hill Computers, Tiffin Solutions, 
PronataPrint Harrow, Oxfam St Johan's Wood, Curry's i ICAB. Czas trwania praktyk: 03-30.11.2013 r. (4 tygodnie, pięć dni  
w tygodniu po 6 godzin dziennie). Każdy z uczestników otrzyma certyfikat Europass-Mobility w dwóch wersjach językowych 
polskiej i angielskiej. Dokument ten określa dokładnie zakres czynności i zadań osoby odbywającej praktykę zagraniczną.  
W dokumencie tym wskazany jest poziom umiejętności i kwalifikacji nabytych przez ucznia. Poza godzinami praktyk uczniowie 
odbędą 15-godzinny kurs języka angielskiego przeprowadzony przez ADC College. W czasie wolnym od zajęć będą realizowali 
program kulturowy przygotowany przez ADC College i ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela. Uczniom towarzyszyć będzie dwóch 
opiekunów ze szkoły (nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel przedmiotów zawodowych).Udział uczniów w projekcie 
przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny, co niewątpliwie wpłynie na rozwój osobisty 
każdego z uczniów i motywację do dalszej nauki, pokaże znaczenie uczenia się przez całe życie, rozwijania nowych 
kompetencji jako szansy na znalezienie pracy. 
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Krótkie streszczenie:  
Projekt stanowi uzupełnienie, wzbogacenie  do procesu kształcenia zawodowego młodzieży kształcącej  
się w zawodach: monter mechatronik i sprzedawca. Projekt sprzyja wprowadzeniu innowacji w kształceniu zawodowym 
szkoły, promuje mobilność,  transfer kompetencji zawodowych i potwierdzania zdobytej wiedzy, w kraju w którym odbywa 
się staż. Udział w projekcie umożliwi wszechstronne przygotowanie młodzieży 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 niemieckiej firmy 
Vitalis we wrześniu 2014r. 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  klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach monter mechatronik  
i sprzedawca. Praktyka zawodowa w firmach niemieckich pozwoli na zdobycie wiedzy i kompetencji przez uczestników 
projektu wymaganych przez pracodawców, a także będą okazją do prezentacji i potwierdzania 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 niemieckich. 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,  
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 niemieckiego. Pobyt w Niemczech pozwoli na zdobycie przez  uczestników oprócz nowej 
wiedzy i umiejętności nabycie nowych kompetencji: adaptacji do życia w innej kulturze, poprawa umiejętności językowych, 
wykazanie się kreatywnością i innowacyjnością. Projekt zakłada odbycie 3 tygodniowego stażu zagranicznego w firmach 
niemieckich z rejonu Lipska i będzie okazją do poznania systemu edukacji i pracy kraju goszczącego, pokazu zdobytej 
dotychczas w szkole wiedzy oraz zdobycie certyfikatów i dokumentów potwierdzających odbycie stażu w niemieckich firmach, 
potwierdzenie zdobytej wiedzy poprzez zaliczenie uzgodnionych efektów uczenia w kraju goszczącym. Projekt jest też próbą 
oceny wiedzy i umiejętności  jaką uczniowie zdobyli ucząc się w naszej szkole i trakcie stażu, będzie także służył zwiększeniu 
zaufania do systemu kształcenia w Polsce. W trakcie pobytu na stażu uczniowie kształcących sie w zawodzie sprzedawca 
odbędą staż w firmach zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, a w przypadku uczniów kształcących się w zawodzie 
monter mechatronik będą to firmy wykorzystujące urządzenia, systemy i układy mechatroniczne. Udział w projekcie 
spowoduje większe zaangażowania uczestników w trwającej obecnie edukacji, a także pomoże uczniom a w przyszłości 
pracownikom w podejmowaniu decyzji o zmianie zawodu, miejsca wykonywania pracy i zamieszkania.   
Realizacja projektu zapewni  uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu kształcenia praktycznego dla uczniów  kształcący się  
w zawodzie sprzedawca i monter mechatronik, a  absolwenci szkoły będą  przygotowani aby postawić pierwsze, pewne kroki 
poza murami szkoły. 

 


