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OPIS PROJEKTU

Projekt  zakładał  poznanie  systemu  kształcenia  oraz  doradztwa  zawodowego  w  Hiszpanii.
Uczestnicy  poznali  strukturę,  systemu  kształcenia  zawodowego,  zdobywania  kwalifikacji
zawodowych oraz doradztwa zawodowego w Hiszpanii, na przykładzie rozwiązań stosowanych w
Salamance. Wyjazd trwał 1 tydzień, w trakcie którego odbyło się 8 wizyt roboczych. Udział w nim
wzięło 16 nauczycieli ZS nr 10. Uczestnicy wizytowali publiczne i niepubliczne placówki kształcenia
zawodowego,  centra  kształcenia  praktycznego,  oraz  szkoły  zajmujące  się  kształceniem
zawodowym  osób  niedostosowanych  i  wykluczonych  społecznie.  W  trakcie  wizyt  i  rozmów  z
hiszpańskimi nauczycielami, stażyści zapoznali się z metodami i formami kształcenia zawodowego
na różnych poziomach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia teoretycznego i
praktycznego w zawodach technicznych.
Uczestnicy  projektu  zdobyli  wiedzę  i  nowe  doświadczenia,  które  będą  mogli  w  przyszłości
wykorzystać w swojej pracy zawodowej oraz w zarządzaniu placówką oświatową. Wyjazd został
poprzedzony  20-godzinnym  kursem  języka  angielskiego  i  szkoleniami  z  zakresu  systemów
kształcenia zawodowego w Hiszpanii oraz kultury i historii prowincji Salamanca i regionu Kastylia –
Leon.
Zrealizowane cele projektu:



- Zdobycie wiedzy i doświadczeń zawodowych.
-Wzrost pewności  siebie uczestników. Stażyści  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.  Każdy  z  uczestników  otrzymał  również
zaświadczenia ukończenia szkoleń w ramach przygotowania do stażu.


