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Projekt „Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy.” (Foreign practice the key to 
success in the labor market.) realizowany wspólnie z  Associacao de Mobilidade Intercultural 
Euromob i Sistema Turismo s.r.l. odbywał się będzie w terminie od 01-09-2017 roku do 30-11-2019 
roku. Uczestnikami projektu było 68 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. 
Witosa w Boninie kształcący się w zawodach: kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki. Uczniom  towarzyszyło 9 opiekunów.

Głównym celem projektu było nabycie przez 64 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. W. Witosa w Boninie dodatkowych umiejętności praktycznych zwiększających szansę 
zatrudnienia poprzez realizację zagranicznych staży w firmach w okresie od 01.09.2017 do 
30.00.2019 roku.

Celami szczegółowymi projektu było : zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym 
środowisku przez uczestników Projektu, nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla 
możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia, dostosowanie treści kształcenia zawodowego do 
potrzeb zmieniającego się rynku pracy, opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania
pod kątem wymagań pracodawców, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, 
wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy, 
podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego, wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu  
w środowisku lokalnym, nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami, 
poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Portugalii i Włoch.W ramach Projektu zrealizowano 
następujące działania: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, przygotowanie 
kulturowe/zapobieganie ryzyku, zdobycie ogólnej wiedzy o historii i kulturze Portugalii , mentalności 
obywateli tego kraju, uniwersalnych wartościach, tzn. zdatnych do zastosowania również w innych 
społecznościach narodowych ,kurs języka angielskiego – komunikacja językowa, elementy języka 
branżowego, staże u pracodawców w Portugalii.
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Produkty, które powstały w ramach projektu  :-zrealizowano  40 godzin kursu językowego ,  204 
godziny indywidualnego doradztwa zawodowego,  40 godzin treningu kompetencji społecznych, 20 
godzin przygotowania kulturowego/ryzyko zrealizowanie 4080 godzin stażu, . Opracowano 68 
Indywidualnych Planów Działania, , przygotowanie 68 dokumentów Europass Mobilność,68 
dokumentów  Ecvet, 68 CV, 68 Europass Paszport Językowy. Przygotowano 4 filmy  dokumentujące 
realizację stażu,  4 wystawy zdjęć .Utworzono  zakładkę na stronie internetowej szkoły 
dokumentującej realizację projektu, przygotowano zbiór portugalskich przepisów kulinarnych 
ilustrowanych zdjęciami ze stażu, przygotowano tablicę edukacyjną dla uczniów realizujących naukę 
w kwalifikacji M1.Rezultaty osiągnięte w okresie od 01-09-2017 do 30-11-2019:uzyskanie dokumentu
Europass  Mobilność , Ecvet, Europass Paszport Językowy, CV  przez 68 uczestników projektu, 68 
uczestników projektu podniosło  kompetencje  językowe, nabyli nowych umiejętności zawodowych 
rozwinęli  umiejętność pracy w zespole. 68 uczestników przełamało barierę językową, zwiększyli 
motywację  do doskonalenia zawodowego, wzrósł poziom  kompetencji międzykulturowych u 68 
uczestników projektu, nastąpiło  zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy u 68 uczestników 
projektu, wzrosła wiara we własne możliwości, nastąpiło wykształcenie kompetencji 
międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji u 68 uczestników projektu, nastąpiła  zmiana 
postawy/opinii wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów przez 68 uczestników 
projektu, poznanie historii i kultury Portugalii. Uczestnicy zdobyli umiejętności niemożliwe do 
uzyskania w kraju; zdobyli doświadczenie międzykulturowe ; kontakt z żywym językiem obcym oraz 
przełamali barierę językową, co prowadzi do szybkiego podniesienia umiejętności językowych w 
porównaniu z efektami nauczania w szkole; korzyści wynikające ze współpracy instytucji partnerskich 
na poziomie międzynarodowym. Działania realizowane podczas projektu będą mieć długofalowy 
wpływ na uczestników, szkołę i organizacje partnerskie. Wzmocniły  w uczniach poczucie bycia 
Europejczykiem, Europejskiej integracji, partnerstwa oraz międzynarodowego dialogu; zdobyli 
doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku, nabyli  kwalifikacji  kluczowych  dla 
możliwości przyszłego zatrudnienia,  wzmocnili  umiejętności posługiwania się j.obcym.


