
 
Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej 

 
Projekt pn. „Międzynarodowe praktyki początkiem drogi zawodowej” realizowanyjest przez Zespół 
Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie w okresie 01.10.2020 – 30.09.2022. 
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”.  
 
30 uczniów szkoły kształcących się w kierunku technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technik technologii żywności odbędzie zagraniczny staż w Grecji. Partnerem 
projektu jest organizacja Sigiannis S. Oksana Wioska OE. White Blue Tour Servicedziałająca na 
greckim rynku od 2008 roku. Termin mobilności zaplanowano na okres: 07.03.2022 – 01.04.2022  
(plus 2 dni podróży). Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, 
społecznych i organizacyjnych uczniów.  
 
Cele szczegółowe projektu można odnieść w szczególności do uczniów: 
- zwiększenie szans na europejskim rynku pracy dzięki zagranicznym stażom zawodowym, 
- wzrost kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych, 
- wzrost umiejętności językowych i interpersonalnych,  
- kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, zdecydowania w działaniu, odpowiedzialności, 
przedsiębiorczości. 
 
Cele szczegółowe można odnieść też do szkoły i partnera: 
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkole, 
- dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów europejskiego rynku pracy, 
- nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, zdobycie nowych doświadczeń, 
- zwiększenie świadomości międzykulturowej, 
- zwiększenie mobilności zawodowej. 
 
Uczestnictwo w międzynarodowym stażu sprawi, że uczeń wyróżni się wśród innych kandydatów na 
rynku pracy. Tylko niewielki procent osób starających się o pracę może pochwalić się zagranicznym 
doświadczeniem zawodowym. Udział w stażu wiąże się z pracą w wielokulturowym środowisku. 
Zagraniczny staż to cenne doświadczenie zawodowe - poznanie zagranicznego środowiska pracy, 
zwyczajów, specyficznych potrzeb klientów. To także szansa na poprawę kompetencji językowych, 
gdyż profesjonalna znajomość języka otwiera drzwi do kariery zawodowej, zwiększa mobilność 
międzynarodową itd. 
 

 



Twarde kwalifikacje i gruntowne wykształcenie to ważne elementy w CV, jednak w pracy często dużo 
bardziej liczą się miękkie umiejętności, czyli umiejętność komunikacji, współpracy, asertywność, 
zaradność, odporność na stres itp. Takich kompetencji nie można nauczyć się z książek, a jedynie 
poprzez przebywanie i współpracę z innymi ludźmi. W środowisku międzynarodowym uczniowie 
mają okazję ćwiczyć te umiejętności jeszcze intensywniej poprzez styczność z różnymi kulturami, 
środowiskami, religiami, inną mentalnością. Muszą przełamywać bariery językowe, umieć się 
porozumiewać mimo występujących braków w znajomości języka i przede wszystkim potrafić 
odnaleźć się w każdej sytuacji.  
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież 
robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny w Grecji zostaną pokryte z 
budżetu projektu. 
 
 

 


