
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Skale

realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Praktyki zagraniczne. Europejska jakość –
profesjonalne doświadczenie.”

Dofinansowanie projektu z UE: 269 423,25 PLN



Cele projektu
• poprzez podniesienie kompetencji 

zawodowych
• poprzez wzrost umiejętności 

językowych, w tym głównie z 
zakresu słownictwa 
specjalistycznego

ułatwienie 
startu na 

rynku pracy

• samodzielność
• wiara we własne możliwości, 
• przedsiębiorczość
• obycie w świecie 

podniesienie 
kompetencji 
osobistych i  
społecznych



Uczestnicy
• Technik logistyk

• 12 uczniów• 12 uczniów

• Technik informatyk
• 12 uczniów



Partnerzy

ZS i PO 
w Skale

YOUNET 
Parma 
Włochy

w Skale



YOUNET
• włoska organizacja działająca w Europie w zakresie edukacji, szkoleń 

i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kształcenia 
zawodowego. 

• głównym celem organizacji jest wzmacnianie szans na zatrudnienie 
młodych ludzi i ułatwianie im wejścia na rynek pracy.

• współpracuje z instytucjami publicznymi, spółdzielniami, małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami, dużymi przedsiębiorcami, ośrodkami 
kształcenia i szkolenia zawodowego, szkołami, uniwersytetamikształcenia i szkolenia zawodowego, szkołami, uniwersytetami

• działania YouNet dot. szczególnie regionu Emilia Romana, tj. Bolonii, 
Parmy i Reggio Emilia, 

• posiada bazy miejsc noclegowych, współpracuje z restauracjami, 
gdzie organizuje dla uczniów kolacje,

• ma opracowane stałe programy kulturowe dla grup uczniów –
zwiedzanie miast takich jak: Mediolan, Wenecja, itp.



Czas realizacji – 12 miesięcy

01.08. 2017– 31.07.201801.08. 2017– 31.07.2018



Fazy projektu

Przygotowanie 
do mobilności

Wyjazd na staże 
zagraniczne

Upowszechnianie 
rezultatów do mobilności zagraniczne rezultatów 
projektu



Zespół projektowy

Obsługa finansowo-
księgowa 

Elżbieta Miziak
Opiekunowie grupy

KOORDYNATOR 
Bogumiła 

Nauczyciele 
przygotowujący do 

mobilności

Promocja i 
upowszechnianie 

projektu

Bogumiła 
Niegolewska



Nadzór organizacyjny i finansowy

Powiat Krakowski 

Organ Prowadzący

Dyrektor Szkoły

Karol Papisz
Przedstawiciel prawny



Opiekunowie grupy 

Ałła Wójcik Sylwester 
Gieszczyk

Ewelina 
Drzewiecka

Romana 
Zadęcka

Karol 
PapiszGieszczyk Drzewiecka Zadęcka Papisz



Przygotowanie do mobilności

Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie językowe

Joanna Jarzmik Radosław Gruszka

Przygotowanie kulturowe i zajęcia motywacyjne

Bogumiła Niegolewska Barbara Krupa

Joanna Rogozik Edyta Nogaś



Promocja i upowszechnianie projektu

Joanna 
RogozikAnna 

Kowalik 

Joanna 
Rogozik



Rezultaty projektu
nowe kwalifikacje 

zawodowe

wzrost kompetencji 
językowychwzrost samooceny

nowe 
doświadczenie 

kulturowe

pobudzenie 
motywacji

poprawa wyników 
w nauce

poznanie 
europejskich 

standardów pracy



Projekty realizowane w szkole
Power / Erasmus – ok. 970 000 PLN

Projekty 
uczniowskie

Staże zagraniczne –
teoria w praktyce 

207 434,27 PLN

Projekty dla 
kadry

Edukacja językowa 
szansą na rozwój szkoły

49 014, 36 PLN

Praktyki zagraniczne. 
Europejska jakość –

profesjonalne 
doświadczenie

269 423, 25 PLN

Staże zagraniczne –
droga do kariery

76 333 EUR/320 000 
PLN

Budowanie szkoły 
przyszłości na językach 

terażniejszości
29 806 EUR/125 000 

PLN



https://madmagz.com/magazine/1368336#/https://madmagz.com/magazine/1368336#/


