
Sam projekt ma na celu nie tylko podniesie-
nie kompetencji zawodowych uczniów, ale rów-
nież zetknięcie się z odmienną kulturą i tradycją 
Włoch. Uczestnicy mają możliwość zwiedzenia 
wielu interesujących miejsc i poznania nowych 
ludzi. Włosi swoją pozytywną energią inspirują 
do działania i poszukiwania nowych doświad-
czeń w gościnnej i słonecznej Italii.

Warunkiem udziału w mobilności jest 
uczęszczanie uczestników na zajęcia przy-
gotowawcze, obejmujące podstawy języka 
włoskiego, język angielski branżowy, zajęcia 
kulturowe oraz pedagogiczne.

Publikacja bezpłatna przygotowana w ramach projektu 
„Zagraniczna praktykadrogą po sukces” 

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe jako część projektu

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych 
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”



Projekt „Zagraniczna praktyka drogą po suk-
ces” realizowany jest przez Zespół Szkół Arty-
styczno – Projektowych w Tarnowskich Górach 
w okresie od 1.10.2018 do 30.06.2020. Działania 
są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 
% ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadna-
rodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowa-
nie projektu wynosi 454 730,11 PLN.

Czas projektu, jest jednocześnie możliwością 
realizacji praktyki zawodowej przewidzianej w pro-
gramie nauczania, a dla pozostałych uczestników 
jest to staż zawodowy, poprawiający kompetencje.

Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zaj-
muje się nasz partner – firma YouNet z Bolonii. 
Nabyte podczas staży kompetencje są potwier-
dzone przez uznawane w Europie dokumenty 
ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty kra-
jowe wystawione przez organizację przyjmującą 
oraz szkołę.

Kilka słów o praktyce

Mobilność to nie tylko praca i kształcenie swo-
ich umiejętności. To także program kulturowy, w 
ramach którego organizowane są dwie wyciecz-
ki, gra miejska oraz zwiedzanie muzeów. 

Uczestnicy odwiedzają Wenecję; europejską 
stolicę karanawału i miejsce wystaw organizo-
wanych w ramach Biennale Weneckiego. Kolej-
nym celem jest Florencja. Miasto kultury i sztuki. 
To właśnie w tym mieście początki swojej twór-
czości mieli tacy mistrzowie artystyczni jak Mi-
chał Anioł, Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci, czy 
projektant Guccio Gucci.

Sama Bolonia również obfituje w atrakcje kultu-
ralne; w mieście jest sporo muzeów o różnej tema-
tyce, w których każdy znajdzie coś interesującego. 

W programie jest również gra miejska, która 
ma na celu integrację grupy i lepsze poznanie 
kultury włoskiej i obowiązujących zwyczajów.

Program kulturowy 

Mobilność to przede wszystkim praktyka/staż 
u zagranicznych pracodawców. Daje to moż-
liwość nabycia zupełnie nowych umiejętności 
i poszerzenia wiedzy z zakresu swojego kierunku 
kształcenia. Nasi uczniowie z kierunków graficz-
nych trafiają do biur projektowych rozsianych po 
całej Bolonii, gdzie zajmują się projektowaniem 
i rozwiązywaniem zagadnień z dziedziny poligrafii.

Z kolei uczennice kierunku przemysłu mody 
stykają się z prawdziwą modą włoską i mają moż-
liwość doskonalenia swoich krawieckich umiejęt-
ności pod okiem mistrzów tego fachu. 

Praktyki i staże zawodowe


