
                                                                                                                  

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt "ZSP Żelechów- staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych”  koncentruje się 

na realizacji zawodowych praktyk dla uczniów klas II, III i IV technikum Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. IgnacegoWyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie (ZSP) uczących się  

w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik geodeta, technik 

mechanik, technik ekonomista, technik informatyk, technik rachunkowości. 

75 uczniów weźmie udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych u włoskich i hiszpańskich 

pracodawców. Opiekę nad uczniami będzie sprawować opiekunowie – nauczyciele. 

Mobilność odbywał będzie się we Włoszech i Hiszpanii. 

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzmocnienie jakości kształcenia i poziomu 

wykwalifikowania kadry zawodowej w Polsce oraz promocję współpracy międzynarodowej wśród 

polskich placówek kształcenia zawodowego oraz ich uczniów. Stworzy możliwość zbudowania trwałej 

współpracy, co z kolei może stanowić podłoże do rozwoju szerszej międzynarodowej wymiany wiedzy  

i doświadczeń zawodowych. W celu zapewnienia dwustronnej wymiany informacji uczestnicy 

przygotują prezentację dotyczącą działalności ZSP. 

Cel główny: 

Cel główny projektu to wzmocnienie potencjału organizacyjnego szkoły poprzez podjęcie współpracy 

międzynarodowej z partnerami z Włoch oraz Hiszpanii i organizację staży zawodowych dla 75 uczniów. 

Cele projektu: 

- rozszerzenie oferty ZSP w Żelechowie o udział uczniów w praktykach zagranicznych, poprawa 

atrakcyjności oferty ZSP 

- poprawa konkurencyjności na europejskim rynku pracy uczniów ZSP poprzez odbycie praktyki  

w zawodzie 

- przygotowanie płaszczyzny do realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć, rozszerzenie współpracy  

o nową grupę pracodawców, u których uczniowie mogą odbywać praktyki 

- wzmocnienie otwartości kadry i uczniów na udział w projektach mobilności 

- rozszerzenie doświadczenia kadry ZSP o realizację projektów mobilności 

- rozbudzenie potrzeby (kadry i uczniów) nauki języków obcych i nawiązywania kontaktów 

międzynarodowych i wielokulturowych 

- wzmocnienie pozytywnego odbioru ZSP przez otoczenie zewnętrzne i społeczność lokalną. 

 



                                                                                                                  

 

Główne rezultaty projektu: 

I. twarde: 

-  75 os. otrzyma certyfikat Europass 

- 75 os. otrzyma certyfikaty ukończenia projektu 

- 75 os. ukończy zagraniczne staże zawodowe 

- 75 os. otrzyma certyfikat ukończenia przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego 

II. miękkie: 

a) w obszarze rozwoju zawodowego 

- nabycie umiejętności pracy w zespole 

- podniesienie umiejętności zawodowych w zakresie kierunku kształcenia 

- skonfrontowanie już nabytych wiadomości teoretycznych z praktyką oraz nabycie nowych 

umiejętności w zakresie wybranego kierunku kształcenia 

b) w zakresie rozwoju osobistego: 

-zachęta do samodoskonalenia 

- wzrost wiary we własne możliwości 

- zmiana postawy/opinii wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów 

- większa obowiązkowość, zdyscyplinowanie 

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

- nabycie umiejętności komunikacyjnych 

c) w zakresie kompetencji językowych 

- podniesienie poziomu znajomości branżowego j. angielskiego oraz nabycie podstaw znajomości  

j. hiszpańskiego raz  włoskiego 

d) w zakresie kompetencji  międzykulturowych.: 

- poznanie historii i kultury kraju goszczącego 

- wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej 

- otwartość, tolerancja 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w wymianie doświadczeń, certyfikaty Europass 

Mobilność, Europass Paszport Językowy i uczestnictwa  

w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym. Czas realizacji projektu: 24 m-ce. 31.12.2020 -

30.12.2022 


