
 

Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe. 

 Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 

mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  

Wniosek numer: 2019-1-PL01-KA102-063927 

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 80334,00 EURO tj. 343660,82 PLN. 

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt ,,Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe" " jest projektem 

napisanym na potrzeby Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Uczestnikami projektu jest 34 

osobowa grupa uczniów kształcąca się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia  i usług 

gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz 4 opiekunów, członków kadry pedagogicznej. 

Partnerem naszej szkoły jest organizacja EduPlus – European Centre for Education and Skills 

Development, Lda. Firma znajduje się w Bradze w Portugalii gdzie uczniowie będą odbywać staż. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych  oraz uzyskanie  

lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Równie ważny jest 

rozwój osobisty ucznia oraz zdobycie umiejętności interpersonalnych. Efektem mobilności ma być  

otwarcie uczniów na europejskie rynki pracy oraz polepszenie umiejętności językowych, 

pozwalające na zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz odniesienie sukcesu w przyszłym 

życiu zawodowym. Staż pozwoli na rozwój przedsiębiorczości wśród uczestników projektu oraz 

zwiększy ich poczucie własnej wartości. Podczas pobytu za granicą uczestnicy stażu mają zdobyć 

zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i wiedzę ogólną, która pozwoli im lepiej 

kształtować drogę zawodową.  

Pobyt w innym kraju stworzy okazję do codziennego praktykowania języka obcego i zmniejszy  

blokady  i bariery językowe. Uczniowie w trakcie stażu będą mogli zapoznać się z nowoczesnym 

sprzętem i procedurami stosowanymi w obsłudze klienta oraz inną kulturą pracy. Staż pozwoli 

pracować  im na świetnie wyposażonych stanowiskach co stworzy możliwość dobrego 

przygotowania i wykonywania zawodu w przyszłości.  Uczniowie w trakcie pobytu poznają także 

region, kulturę, obyczaje oraz kuchnię portugalską, a swoimi doświadczeniami i wiedzą będą mogli 

podzielić się po powrocie W wymiarze lokalnym udział w projektach pozwoli na zwiększenie 

popularności i prestiż szkoły na rynku edukacyjnym, a nabyte kompetencje zarówno uczniów jak i 

opiekunów, wpłyną na jakość współpracy z pracodawcami.  


