
O Szkole: Mobilności 
w ramach projektuZespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych jest 

publiczną placówką edukacyjną jedyną tego rodzaju 
(zapewniającą kształcenie zawodowe) w mieście 
i gminie. Oferuje bardzo szeroki zakres nauczania ze 
względu na swoją sukcesywnie od dziewięćdziesięciu 
lat rozbudowywaną i przekształcaną strukturę, za 
sprawą czego reaguje na zmieniające się potrzeby 
rynku pracy w okolicy/regionie. Na dzień dzisiejszy 
rozbudowana struktura ZSTE obejmuje Technikum, 
Branżową Szkołę I stopnia (w tym Klasy Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej), Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (zaoczne), Szkołę Policealną oraz Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W ramach 
ZSTE funkcjonuje aż 26 klas, w których kształci się 
uczniów w następujących zawodach: Technik 
elektronik, Technik mechatronik, Technik elektryk, 
Technik informatyk, Technik ekonomista, Technik 
logistyk, Technik hotelarstwa, a także Kucharz 
i Cukiernik. Realizacji podstawy programowej 
towarzyszy także szereg dodatkowych możliwości 
wynikających z inicjatyw, w które angażuje się szkoła, 
w tym w projekty Unii Europejskiej takie jak „Twoja 
przyszłość w twoich rękach”, „Daj sobie szansę”, 
„Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce”, „Małopolska Chmura Edukacyjna”, 
„Centrum Kompetencji Zawodowych w Skawinie” czy 
też projekty mobilnościowe w ramach Programu 
Erasmus+ – „Od teorii do praktyki przez staże 
zagraniczne” w roku szkolnym 2018/2019 i Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Kurs na 
Europę - ZSTE na stażach zagranicznych” w roku 
szkolnym 2019/2020.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
M. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel./fax: +48 12 276 34 51
e-mail: zste@home.pl

https://zste-skawina.edu.pl

https://erasmus.zste-skawina.edu.pl

https://www.facebook.com/erasmus.zste.skawina/

Projekt „Kurs na Europę - ZSTE na stażach zagranicznych”, o numerze 2019-1-PL01-KA102-061583
jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,
na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
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Zostaną zorganizowane 2 wyjazdy do Grecji, w czasie 
których łącznie 84 uczniów Zespołu Szkół 
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Cele projektu:
Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie 
programu kształcenia zawodowego ZSTE, poprzez 
zapewnienie 84 uczniom kompleksowego wsparcia 
w zakresie przygotowania i udziału w stażu 
zawodowym realizowanym we współpracy 
z przedsiębiorstwami sektora prywatnego wybranych 
branż w Grecji.

Hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe 
stanowiące składniki celu głównego bądź z niego 
wprost wynikające:

1)  Stworzenie 84 miejsc odbywania staży zawodowych 
w greckich firmach branży hotelarskiej, 
gastronomicznej, informatycznej oraz logistycznej.

2)  Przygotowanie i realizacja mobilności dla dwóch 
42-osobowych grup uczestników kształcących się 
w ramach zawodów Technik hotelarstwa, Technik 
informatyk, Technik logistyk oraz zawodów Kucharz 
i Cukiernik.

3)  Wzrost kompetencji zawodowych, językowych 
i społecznych uczniów dzięki odbyciu przez nich 
praktyk w środowisku międzynarodowym.

4)  Aktywizacja zawodowa i społeczna 84 uczniów, 
stanowiąca w istocie cel w perspektywie 
długoterminowej.

5)  Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego 
poprzez włączenie w ramy projektu przynajmniej 
40 uczniów o mniejszych szansach.

6)  Poszerzenie doświadczenia ZSTE w zakresie 
organizacji i realizacji programów mobilności 
zagranicznych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej.

7)  Rozwój kontaktów międzynarodowych, mających 
procentować współpracą na rzecz uatrakcyjnienia 
inicjatyw ZSTE w przyszłości.

8)  Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli 
nowopoznanych (w ramach wymiany dobrych 
praktyk) metod zarządzania placówką, projektami, 
nauczania i przekazywania wiedzy oraz wartości 
europejskich.

9)  Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz budowa 
europejskiego wymiaru Szkoły jako placówki 
koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju 
ucznia, zapewnieniu mu korzystnej oferty 
edukacyjnej, jak również umożliwieniu mu odbycia 
praktyk w ramach mobilności zagranicznej.

Zakres wsparcia 
dla uczestnika 
projektu:
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MOBILNOŚCI:

a.  Obszar wdrożenia językowego z zakresu języka 
angielskiego branżowego w wymiarze 30 godzin 
oraz języka greckiego podstawowego, w wymiarze 
20 godzin;

b.  Obszar przygotowania pedagogiczno-
-motywacyjnego w wymiarze 10 godzin;

c.  Obszar przygotowania kulturowego, obejmującego 
zapoznanie z grecką kulturą, historią, ideą 
wielokulturowości, współpracy międzynarodowej, 
tolerancji i zrozumienia międzykulturowego, 
w wymiarze 10 godzin;

d.  Obszar przygotowania organizacyjnego dot. kwestii 
formalno-organizacyjnych przed wyjazdem, 
w wymiarze 10 godzin.

14-DNIOWE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE, 
obejmujące 12-dniowy pobyt w Grecji, w trakcie 
którego uczniowie odbędą 2-tygodniowe staże 
zagraniczne w greckich przedsiębiorstwach 
wybranych branży.

CERTYFIKACJA I WALIDACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ, 
w ramach których osiągnięte przez uczniów 
kompetencje i kwalifikacje zostaną potwierdzone 
międzynarodowymi certyfikatami oraz uznane przez 
ZSTE w ramach realizowanego procesu kształcenia 
zawodowego.

Partner projektu:
Partnerem zagranicznym w ramach projektu jest 
greckie przedsiębiorstwo konsultingowo-szkoleniowe 
Kika Mobility Training Center Ltd, posiadające 
doświadczenie w realizacji programów 
mobilnościowych, współpracując dotychczas z wieloma 
podmiotami w Polsce i Grecji, wspierając proces 
realizacji projektu poprzez przygotowywanie miejsc 
pracy w greckich zakładach branży informatycznej, 
logistycznej oraz turystycznej, w tym hotelarskiej 
i gastronomicznej.

KIKA
MOBILITY
TRAINING
CENTER


