
 

         

DunikTime – czas na europejską mobilność zawodową 

 

„DunikTime – czas na europejską mobilność zawodową” to kolejny projekt mobilnościowy realizowany 

przez Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu przy wsparciu programu Unii Europejskiej 

Erasmus+.  
 

25 uczniów szkoły kształcących się w kierunku technik budownictwa, technik geodeta i technik 

architektury krajobrazu odbędzie zagraniczny staż we Włoszech w terminie 02.09.2019 – 27.09.2019. 

Organizacją pobytu zajmie się firma IFOM z siedzibą Bolonii. Głównym celem projektu jest podniesienie 

kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych młodych osób oraz umożliwienie im startu 

w dorosłe życie poprzez nabycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego. Z uczniami 

wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe 

umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez 

uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe 

wystawione przez organizację partnerską i szkołę. 
 

Działania przewidziane w projekcie będą wspierać uczniów w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz 

uczestnictwa w europejskim rynku pracy. Młodzież uczestnicząca w stażach u zagranicznych 

przedsiębiorców będzie miała możliwość lepszego poznania języka obcego zawodowego. Udział 

w projekcie pozwoli na zwiększenie otwartości uczniów, poznanie kultury innego kraju, zyskanie 

pewności siebie, konieczności dalszego kształcenia, gdyż tylko rozwój zawodowy i osobisty pozwoli stać 

się im jeszcze bardziej pożądanymi pracownikami. Uczestnicy zagranicznych staży będą mieć 

możliwość poznania praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich firmach, wymiany 

doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów, które dają szansę rozwoju 

i realizacji dalszych działań. 
 

Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczyć będą we wsparciu językowo-kulturowo-

pedagogicznym organizowanym w szkole. Poprzez zajęcia z języka angielskiego poznają bliżej 

słownictwo branżowe i elementy gramatyki umożlwiające komunikację w środowisku obcojęzycznym. 

Zajęcia z pedagogiem obejmować będą trening aktywności, kompetencji społecznych, integracyjnych 

oraz planowanie kariery zawodowej. Podjęta będzie tematyka komunikacji interpersonalnej, radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w rozłące z najbliższymi, radzenia sobie w środowisku 

międzynarodowym. Zajęcia kulturowe pozwolą na poznanie historii, kultury i obyczajów włoskich, 

zagadnień związanych z religią, przynależnością rasową, zwyczajami panującymi we Włoszech oraz 

odmiennością kulturową Polski i Włoch. 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież 

robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte 

z budżetu projektu. 


