
 
„Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (PO WER).” 

Dofinansowanie z Programu PO WER na realizację międzynarodowych staży 

zawodowych we Włoszech oraz Hiszpanii w latach 2020-2022 
 

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu 

 

"Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów 

szkoły”. Edycja IV. 
 

Projekt zakłada udział 48 uczniów klas II, III oraz IV, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu o specjalności technik technologii żywności (14 miejsc), 

technik hotelarz (20 miejsc) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (14 miejsc)  

w zagranicznych praktykach zawodowych w latach 2020-2022.  

 

Staże zawodowe zostaną zrealizowane przy współudziale partnera zagranicznego z Włoch oraz 

Hiszpanii. 

Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.  

 

Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze podnieść kwalifikacje zawodowe  

i językowe naszych uczniów. Przyczyni się to do uzyskania nowych kompetencji, umiejętności  

i wiedzy oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów na rynku pracy. Zdobyte przez uczniów 

doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia konkurencyjności 

na rynku pracy przyszłych absolwentów technikum. 

 

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie: - rozwój kompetencji zawodowych 

(zarówno twardych i miękkich), - stworzenie profilu absolwenta technikum przemysłu spożywczego, 

jako pracownika poszukiwanego w firmach europejskich o kompetencjach: językowych, 

zawodowych, przygotowanego do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzykowym. - 

podniesienie umiejętności poza formalnych uczniów, tj. samodzielność, umiejętność pracy w nowych 

warunkach, umiejętność praktycznego komunikowania się za granicą. - podniesienie atrakcyjności 

nauczania., wprowadzenie innowacji pedagogicznych merytorycznych, organizacyjnych, - kształcenie 

zawodowe w oparciu o doświadczenia międzynarodowych mobilności zawodowych, - zdobycie 

partnerów w celu podniesienia standardów praktyk na poziomie europejskim, porównanie sposobu 

organizacji staży w instytucji wnioskującej i partnerskiej (job shadowing), spotkania z pracodawcami 

w branżach spożywczych w celu ewaluacji programu praktyk, - pozyskanie partnerów do organizacji 

zagranicznych szkoleń zawodowych i językowych w przyszłości podnoszących jakość kształcenia w 

szkole. 

 

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów: 

1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe uczniów oraz logistyczne), 

2. Realizacja, 

3. Ewaluacja (pośrednia, końcowa oraz ex-post) 

 

W ramach każdej mobilności (Włochy, Hiszpania) przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza 

przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja.  

Planowany termin mobilności do Hiszpanii – Saragossa to: 02.05.2022r. - 27.05.2022r.   



 
„Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (PO WER).” 

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy 

projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi 

na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra 

pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości 

kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto 

przyszłości projekt przyczyni się  do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty 

międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy). 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy należy składać 

do 20 lutego 2022r. w sekretariacie szkoły lub pokoju nr 6.  

Do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły. 

 

 

 


