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OPIS PROJEKTU

Projekt zakładał poznanie systemu kształcenia zawodowego we Włoszech, na przykładzie 
rozwiązań stosowanych w Rzymie. Udział w nim wzięło 16 nauczycieli Zespołu Szkół nr 10 w 
Koszalinie. Byli to nauczyciele przedmiotów zawodowych, kadra kierownicza oraz pracownicy 
pedagogiczni odpowiedzialni za promocję szkoły. W ramach realizacji projektu, uczestnicy odbyli 
tygodniowy staż w Rzymie. Trwał on od 10 do 17 lipca 2011 roku. W ciągu pięciu dni roboczych 
wizytowali pięć różnych placówek i instytucji oświatowych, związanych z kształceniem 
zawodowym. W trakcie wizyt roboczych uczestnicy zostali zapoznani z metodami i formami 
kształcenia zawodowego młodzieży. W czasie prezentacji placówek, rozmów z nauczycielami, 
kierownictwem placówek i przedstawicielami organów prowadzących, uczestnicy mieli możliwość 
poznania realiów i problemów, z jakimi musza borykać się szkoły we Włoszech.
Podczas odbytych szkoleń i wizyt roboczych nauczyciele zdobyli wiedze i nowe doświadczenia, 
które w przyszłości wykorzystają w swojej pracy zawodowej oraz zarządzaniu placówką 
oświatową. Językiem roboczym stażu był język angielski. Wyjazd został poprzedzony 20-
godzinnym kursem doskonalącym z języka angielskiego i szkoleniami z zakresu systemów 
kształcenia zawodowego we Włoszech oraz kultury i historii prowincji Lacjum oraz regionu Rzym.
Zrealizowane cele projektu:



- Zdobycie wiedzy i doświadczeń zawodowych. Stażyści porównali systemy kształcenia 
zawodowego we Włoszech i w Polsce. Przeanalizowali słabe i mocne strony stosowanych 
rozwiązań.
- Wzrost pewności siebie uczestników. Stażyści poznali realia pracy nauczycieli w europejskim, 
wielokulturowym środowisku, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym, odkryli w 
sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich samoocena.
- Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobilność opisujący dokładnie jakie korzyści 
zawodowe oraz dodatkowe osiągnął uczestnik odbywając staż. Uczestnicy otrzymali także od 
organizacji przyjmującej certyfikat odbycia stażu Leonardo da Vinci. Każdy z uczestników otrzymał 
również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego języka angielskiego, oraz szkoleń z 
zakresu systemów kształcenia zawodowego we Włoszech oraz kultury i historii prowincji Lacjum 
oraz regionu Rzym.


