
  

Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu od czerwca 2016 r. realizuje projekt pn. 
„Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi”. Projekt realizowany jest przy 
wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Okres realizacji projektu: 01.06.2016-
31.05.2017.

„Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” to projekt skierowany do 
uczniów technikum budowlanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego 
w Zawierciu. W projekcie weźmie udział 30 uczniów kształcących się w kierunkach technik 
budownictwa i technik architektury krajobrazu, którzy odbędą staż w niemieckich 
przedsiębiorstwach w okresie: 22.01.2017 – 18.02.2017. Organizacją pobytu zajmie się nasz 
partner – firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem 
obszaru: budownictwo i architektura krajobrazu, wspieranie uczniów w zdobywaniu i 
wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju, zwiększenia 
szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy. Dzięki udziałowi w 
projekcie młodzież nabędzie nowe doświadczenia zawodowe w międzynarodowym 
środowisku, zwiększy kompetencje praktyczne, podniesie swoje umiejętności językowe, 
organizacyjne oraz społeczne. Projekt jest także szansą dla szkoły na zwiększenie działań 
związanych z podnoszeniem świadomości kulturowej młodych ludzi.

Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom 
zapewnione zostanie wsparcie językowe, mające na celu poznanie bliżej słownictwa 
branżowego oraz przypomnienie zwrotów niezbędnych w codziennym porozumiewaniu się 
w języku niemieckim. Uczniowie otrzymają także wsparcie kulturowe i pedagogiczne. Celem 
wsparcia kulturowego jest zapoznanie uczestników projektu z normami kulturowymi 
panującymi w Niemczech, tradycjami, obyczajami i różnicami mentalnymi. Z kolei wsparcie 
pedagogiczne ma na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w odmiennych 
warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, w sytuacjach trudnych, w 
obcym środowisku, sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas zajęć 
przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno-integracyjne. Uczestnikom 
projektu zostanie zapewniona odzież robocza wymagana przez zagranicznych pracodawców.

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 oraz szkołę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, 
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wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte 
z budżetu projektu.

Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej 
ERASMUS+
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