
 
Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna 

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

Tytuł projektu „Szkoła otwarta na Europę " 

Opis projektu: 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce realizuje projekt „Szkoła otwarta na Europę” 

w ramach programu Erasmus+ skierowany do uczniów technikum mechanicznego i budowlanego. 

Projekt stworzył szansę na rozwój umiejętności zawodowych z zakresu mechaniki 

i budownictwa, a także wzmocnił znajomość języka niemieckiego. Ponadto umożliwił: 

1. Podniesienie u 32 uczniów/uczennic praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 

w zakresie zgodnym z profilem nauczania. 

2. Nabycie u 32 uczniów/uczennic doświadczenia zawodowego w pracy w ośrodku 

szkoleniowym o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem 

nowoczesnego sprzętu i technologii. 

3. Nabycie i pogłębienie u 32 uczniów/uczennic wiedzy i umiejętności w zakresie języka 

niemieckiego zawodowego. 

Istotne jest również to, że uczniowie biorący udział w projekcie nie ponieśli żadnych 

kosztów finansowych. Projekt pokrywał koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, 

ubezpieczenia, przygotowania w Polsce oraz kieszonkowe dla każdego uczestnika stażu. 

Warto przy tym pamiętać, że uczestnicy stażu zawodowego na zakończenie realizacji 

projektu otrzymują dokument Europass-Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte 

podczas europejskiej ścieżki kształcenia oraz certyfikat wydany przez Centrum Wspierania 

Rzemiosła w Götz. Zadaniem wymienionych dokumentów jest   ułatwienie uznawania zdobytych 

kwalifikacji w instytucjach krajowych i zagranicznych. 

Udział w programie Erasmus+ jest szansą na podniesienie jakości pracy szkoły, 

wzmożenie zainteresowania młodzieży kształceniem w zawodach: mechanicznym i budowlanym 

– zgodnie ze strategią rozwoju województwa podlaskiego. Realizacja programu przyczyniła się 

również do podniesienia poziomu współpracy między placówkami polską i niemiecką w zakresie 

kształcenia zawodowego. 

Partnerem w projekcie jest zaprzyjaźniony ośrodek Zentrum für Gewerbeförderung Götz, 

z którym szkoła współpracuje od lat.  

Partner niemiecki wniósł do projektu swoje doświadczenie i kompetencje w zakresie 

organizacji i realizowania edukacji zawodowej na poziomie kształcenia średniego w Niemczech, 

w szczególności w zakresie kierunków mechanicznego i budowlanego. 

Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny (dual system) zakłada 

połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Osoby zdobywające wykształcenie 

zawodowe w drodze kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i 

w zakładzie pracy zgodnie z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach 

zawodowych podlegających wyłącznemu nadzorowi państwa. 

Doświadczenie zdobyte podczas długoletniej pracy w edukacji zawodowej, które wniesie 

do projektu partner niemiecki będą stanowić wartość dodaną organizowanej mobilności 

edukacyjnej w programie Erasmus +. 


