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Projekt stanowi szansę dla młodzieży na udosko-
nalenie kompetencji zawodowych i osobistych 
poza murami szkoły, w trakcie realizacji stażu 
zagranicznego. Jest to bardzo dobra okazja, 
aby zweryfikować dotychczas nabytą wiedzę 
i umiejętności w realiach prawdziwego zakładu 
pracy, a także wybrany na początku kierunek 
kształcenia. Praktyczny wymiar edukacji jest 
bardzo istotny dla odpowiedniej edukacji 
młodzieży, która musi posiadać umiejętności 
personalne, związane chociażby z pracą pod 
presją czasu czy adaptacją w nowych mie-
scach, a przede wszystkim kompetencje bezpo-
średnio związane z kształconym zawodem. 
Realizacja projektu pozwoli na rozwój nie tylko 
uczniów, ale także nauczycieli, którzy zdobędą 
nowe doświadczenie, mając okazję poznać 
lepiej zagraniczny rynek pracy. Pozwoli to 
dopasować jeszcze lepiej ofertę edukacyjną 
szkoły, a także programy nauczania i praktyk 
do zapotrzebowania współczesnych praco-
dawców. Przysłuży się to podniesieniu poziomu 
jakości kształcenia w ZSP, co pozwoli budować 
jego renomę w regionie, a także w całym kraju 
jako placówki europejskiej, wykorzystującej 
nowoczesne metody nauczania. 

W ramach projektu planuje się realizację zagra-
nicznej mobilności, w której udział weźmie 
w sumie 33 uczniów z trzech zawodów. Jej 
głównym założeniem jest realizacja 80-godzin-
nego programu stażu zawodowego, a także 
programu edukacyjno-kulturowego. 

Pozwolą one na intensyfikację rozwoju uczest-
ników projektu, którzy będą mogli zdobyć 
cenne umiejętności i doświadczenie zawodo-
we. Będzie to dużo bardziej wartościowe od 
praktyk krajowych, nie mówiąc już o zajęciach 
praktycznych prowadzonych w pracowniach 
kształcenia zawodu w szkole. Warunki realne-
go zakładu pracy i towarzysząca temu atmos-
fera, przewyższa zdecydowanie środowisko 
laboratoryjne w pracowniach, choćby najle-
piej wyposażonych. Warto również podkreślić 
wartość językową zagranicznej mobilności, 
która pozwala na przełamanie bariery 
psychologicznej, a także poznanie typowego 
dla zawodu słownictwa branżowego.

Olympus Education Services to uznana grecka 
organizacja przyjmująca, która specjalizuje się 
w realizacji projektów mobilnościowych. Firma 
została założona przez ambitną grupę osób 
działających na greckim rynku od wielu lat. 
Posiada ona szeroką sieć kontaktów, jak 
i bogate doświadczenie w wielu branżach. 
Jej partnerzy to firmy o uznanej renomie, które 
zatrudniają wysokiej klasy specjalistów w swoim 
zawodzie. Dzięki temu młodzież ma szansę 
pracować pod okiem osób nie tylko wykwalifi-
kowanych, ale także inspirujących, które potra-
fią znakomicie przekazać swoją wiedzę. Part-
ner współpracuje także z lokalnymi przedsię-
biorcami, będąc w stanie zapewnić profesjo-
nalną obsługę projektu pod względem logi-
stycznym, utrzymując tym samym jakość reali-
zacji projektu na zakładanym wysokim pozio-
mie.

Głównym celem projektu jest rozwój wśród 
uczniów wiedzy, umiejętności i doświad-
czenia związanego z kształconym zawo-
dem. 

Cele szczegółowe to:

Rozwój umiejętności miękkich, które są 
bardzo wysoko cenione na rynku pracy. 

Podniesienie u uczniów i nauczycieli pozio-
mu umiejętności językowych, z naciskiem 
na słownictwo branżowe związane z kształ-
conym zawodem. 

Zapoznanie się z Grecją i jej dziedzictwem 
kulturowym. 

Podniesienie poziomu kształcenia w szkole, 
a co za tym idzie – jej renomy w regionie. 

Nawiązywanie przez szkołę nowych 
partnerstw międzynarodowych służących 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. 

Zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na 
rynku pracy w przyszłości, poprzez wyposa-
żenie ich w zestaw konkretnych umiejętno-
ści i doświadczeń, potwierdzonych certyfi-
katami w języku polskim i angielskim.

Poznanie metodologii pracy w innym kraju 
UE i adaptacja najlepszych praktyk 
w polskich realiach. 

Wzrost pewności siebie i innych pozytyw-
nych postaw wśród uczniów. 


