
 
 
 

"EKONOMIK KSZTAŁCI KOMPETENCJE ZAWODOWE NA WYSPACH" 

(okres realizacji 01.12.2019-30.11.2021) 
Projekt "Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach" skierowany jest docelowo do 
uczniów klas technikum ekonomicznego, technikum obsługi turystycznej oraz technikum 
informatycznego Zespołu Szkół Ekonomicznych i ukierunkowany przede wszystkim na ich 
wszechstronny rozwój zawodowy i językowy. Głównym celem projektu jest stworzenie 
możliwości nabycia nowej wiedzy i umiejętności oraz poszerzenia dotychczasowych 
kompetencji zawodowych i językowych, w oparciu o europejskie standardy. Realizacja stażu za 
granicą umożliwi jego uczestnikom zdobycie doświadczenia na zagranicznym rynku pracy,  
w oderwaniu od krajowych norm i stereotypów, poprawę atrakcyjności zawodowej i jakości 
świadczonych przez nich usług. Uczestnicy stażu będą mieli szansę sprawdzenia się w nowych 
dla nich okolicznościach zarówno zawodowych, jak i życiowych. Poprzez stały kontakt  
z językiem obcym, zarówno w pracy jak i poza nią, przełamią barierę językową i polepszą swoje 
kompetencje językowe. Udział w projekcie pozwoli im również na rozwój kompetencji 
społecznych.  
W ramach projektu na staż wyjedzie 36 uczniów ZSE z podziałem na trzy grupy: 
 
Gr I -Galway, Irlandia  
Gr II- Madera, Portugalia 
Gr III- Sligo, Irlandia 
 
Staże dla wszystkich grup będą trwały 3 tygodnie. Jest to optymalny czas na asymilację  
w nowym środowisku oraz przyswojenie nowych treści zawodowych  
i językowych. Staż grupy I i III  zorganizuje partner z Irlandii- Your International Training. Staż 
gr. II zorganizuje instytucja z Portugalii EduPlus European Centre of Education and Skills 
Development. 
 
Najważniejszym spodziewanym rezultatem projektu jest przyrost wiedzy oraz kompetencji 
językowych i zawodowych uczniów, nabycie nowych umiejętności interpersonalnych  
i kulturowych. Bardzo istotnym elementem stażu będzie także pozyskanie przez uczestników 
dokumentów wzbogacających ich zawodowe portfolio tj:. certyfikatu Europass Mobilność, 
certyfikatu organizacji przyjmującej oraz wysyłającej, referencji zagranicznych pracodawców. 
Dokumenty te stanowią dla pracodawców bardzo istotną informację o potencjalnym pracowniku, 
zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.  
Zespół Szkół Ekonomicznych wzbogaci swoje doświadczenia w zakresie realizacji projektów 
europejskich o współpracę z nowymi partnerami. Bardzo istotne jest także duże zaangażowanie 
w projekt lokalnych pracodawców, którzy od kilku lat wpierają szkołę w zakresie realizacji 
działań nastawionych na zwiększanie jakości kształcenia empirycznego. Uczniowie mają 
możliwość kontaktu z lokalnym środowiskiem pracy oraz poznania oczekiwań stawianych przez 
pracodawców i zestawienia ich z wymaganiami pracodawcy europejskiego.  
Przed wyjazdem na staże uczniowie będą realizowali przygotowanie językowe i kulturowe. 
Odbędą się także warsztaty u pracodawców.  
Budżet projektu wynosi : 95186,00 euro.  
 
Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje projekt „Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- 

Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego. 


