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,,Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” - taki tytuł nosi 

projekt realizowany od października 2020 roku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej      

w Płocku. 

W ramach projektu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu ERASMUS+  w sektorze 

Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2020. 

Realizacja projektu zakłada wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na dwutygodniowe 

zagraniczne praktyki w greckich przedsiębiorstwach. Partnerem w projekcie jest grecka 

instytucja Center For Vocational Training, która specjalizuje się w kształceniu zawodowym. 

Praktyki skierowane są do 60 uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii          

i technik rolnik. 

Staże zawodowe odbędą się kwietniu 2021r. Przed wyjazdem uczniowie przejdą 

kompleksowe przygotowanie do mobilności obejmujące: 

 intensywny kurs języka angielskiego; 

 zajęcia pedagogiczne związane z tematyką staży i podnoszeniem motywacji; 

 zajęcia kulturowe, w tym elementy obyczajowości greckiej. 

Dzięki mobilności uczniowie realizujący praktyki w Grecji podniosą kompetencje                    

i umiejętności zawodowe, językowe, świadomość międzykulturową, kompetencje społeczne, 

personalne i organizacyjne. 
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Głównymi celami projektu jest: 

 zwiększenie mobilności zawodowej uczniów i dostosowanie ich wiedzy oraz 

kompetencji do potrzeb rynku pracy; 

 zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego poza krajem; 

 zwiększenie atrakcyjności młodzieży jako przyszłych pracowników;  

 uwierzyć  w swoje możliwości i lepiej odnaleźć się na europejskim rynku pracy. 

Oprócz umiejętności praktycznych związanych z kierunkiem zawodowym uczniowie będą 

mieli możliwość poprawy swoich umiejętności językowych i nauczą się, jak radzić sobie 

w nowym środowisku. 

W celu potwierdzenia odbycia stażu i nabycia nowych umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji:  

 wszyscy uczniowie otrzymają potwierdzenia uczestnictwa w przygotowaniu 

językowym;  

 szkoła jako instytucja wysyłająca wyda uczestnikowi/czce certyfikat uczestnictwa                

w programie Erasmus+ ; 

 dzienniczki praktyk zostaną przedłożone w szkole; 

 arkusze obserwacji oraz ankiety ewaluacyjne dołączone zostaną do dokumentacji 

projektowej, a wnioski z nich płynące uwzględnione w raporcie z ewaluacji projektu; 

 wszyscy beneficjenci projektu otrzymają Europass Mobilność.  

W/w dokumenty będą służyć przyszłemu pracodawcy jako dowód wartości dodanej w postaci 

odbytego zagranicznego stażu i wzbogacą CV uczestników/czek projektu.  

 


