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Nr Projektu : POWERVET  2017-1-PL01-KA102-037442 

Okres  realizacji projektu:  24 miesiące  

Data rozpoczęcia : 2017-10-02  Data zakończenia: 2019-10-01 

Przyznane dofinansowanie: 99766 EUR/ 429 642,28 PLN 

Liczba zrealizowanych mobilności: 42  

Projekt jest  realizowany w ramach projektu wspólnotowego  „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”   ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój  PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 



BENEFICJENT PROJEKTU   
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ADRES: UL. WŁODZIMIERZA PERZYŃSKIEGO 10  

01-883 WARSZAWA  

www.zs10.pl  

Autor i koordynator Projektu: 

Anna Polewczyk  



CEL PROJEKTU   

Głównym celem projektu  jest dobre przygotowanie uczniów, 
przyszłych absolwentów do roli uczestników współczesnego rynku, ze 
znajomością języków obcych, otwartych na inne kultury, 
wyposażonych w pakiet kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do 
stale rosnących wymogów pracodawców, poprzez organizację staży 
zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz  poprawa  
kompetencji  kadry pedagogicznej poprzez udział w mobilnościach 
typu Job Shadowing.   

Realizacja wspólnotowych  projektów mobilnościowych to jeden  
z elementów  Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły oraz Strategii 
Umiędzynarodowienia Szkoły.  

 



PARTNERZY PROJEKTU  

Tribeka Training Lab 

Adres: Plaza de las Flores, 
7, 6ª planta, 29005 
Málaga, Hiszpania 

https://www.tribeka.es 

TRAINING VISION IRELAND 

Adres: Academy House, 18 
Academy St, Centre, Cork, 
T12 KWX7, Irlandia 

www.trainingvisionireland.
com 



ZREALIZOWANE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE  

STAŻE W ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH:  

 Irlandia: 24/03/2019 - 13/04/2019 , technik ekonomista , 10 

mobilności  

 Irlandia: 03/03/2019 – 30/03/019, technik informatyk, 10 

uczniów  

 Irlandia: 04-03-2018 - 31-03-2018 , technik informatyk. 10 

uczniów. 



ZREALIZOWANE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE  

MOBILNOŚĆ  NAUCZYCIELI TYPU JOB SHADOWING :  

 

 Irlandia: 03/03/2019 -30/03/2019 – 6 nauczycieli  

 Hiszpania: 21/01/2018 - 27/01/2018  - 6 nauczycieli  



REZULTATY STAŻY ZAGRANICZNYCH   

Zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego  
w zagranicznych przedsiębiorstwach  

Umiejętność radzenia sobie w nieznanym środowisku, odporność na 
stres 

Poprawa kompetencji językowych 

Przygotowanie do pracy w wielokulturowym zespole  

Umiejętność autoprezentacji  również w obcym języku 

Wzrost wiary we własne możliwości , samodzielność  

Poszanowanie odmienności kulturowej  

Poznanie atrakcji turystycznych Irlandii  

 



REZULTATY  MOBILNOŚCI JOB SHADOWING   

poznanie i zrozumienie systemu edukacyjnego i sposobów kształcenia praktycznego  
w innych krajach UE  na podstawie wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas Job 
shadowing w placówkach edukacyjnych w Irlandii  
i w Hiszpanii 

poznanie sposobu zarządzania  zagraniczną  placówką edukacyjną  
i podjęcie, próby wdrożenia dobrych praktyk w szkole macierzystej; 

wymiana  doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane w realizacji 
Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły 

zrozumienie korzyści z umiędzynarodowienia na poziomie edukacji  zawodowej 

poprawa umiejętności komunikowania się w języku angielskim w pracy  
i życiu codziennym 

Pozyskanie bazy kontaktów, które mogą być wykorzystane w  dalszym rozwoju 
zawodowym  

 



CERTYFIKACJA MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH  

Certyfikaty potwierdzające udział w mobilności w ramach 

programu POWERVET  

Certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia wystawione przez 

zagraniczne  instytucje przyjmujące  

Dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte 

kompetencje  w ramach  europejskiej ścieżki kształcenia  

zawodowego  



KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW  

Pozyskane certyfikaty  oraz dokumenty Europass Mobilność  

w języku polskim i angielskim, z wykazem nabytych kompetencji 

zawodowych, językowych, organizacyjnych i społecznych oraz 

TIK będą   atrakcyjnym elementem każdego CV i pozwolą 

wyróżnić się z  tłumu, chociażby  w czasie rozmowy 

kwalifikacyjnej.  



GALERIA PROJEKTU  



IRLANDIA  2019 

TECHNIK EKONOMISTA  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IRLANDIA  2019 

TECHNIK INFORMATYK   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IRLANDIA  2018 

TECHNIK INFORMATYK   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



IRLANDIA  2019 

JOB SHADOWING    



 



 



 



 



HISZPANIA   2018 

JOB SHADOWING   



 













DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ  
W MOBILNOŚCI ZAGRANICZNEJ?  

zdobędziesz pierwsze doświadczenie zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie ; 

nawiążesz interesujące znajomości 

wyróżnisz się z tłumu; 

staniesz się ciekawszym człowiekiem; 

uzyskasz kwalifikacje na poziomie europejskim; 

nauczysz się pracować w wielokulturowym  zespole; 

poprawisz kompetencje językowe; 

poszerzysz swoje horyzonty; 

wzmocnisz pewność siebie; 

poznasz swoje mocne i słabe strony; 

zdobędziesz europejskie certyfikaty; 

zbudujesz sobie markę ; 

zobaczysz ciekawe miejsca : 

przeżyjesz niepowtarzalna przygodę ; 

I NIKT CI TEGO NIE ODBIERZE !!!! 



DZIĘKUJEMY  
ZA UWAGĘ  


