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Projekt jest odpowiedzią na znaczne zainteresowanie młodzieży w podnoszeniu
swoich umiejętności zawodowych za granicą oraz na potrzebę posiadania przez

uczniów odpowiednich, niezbędnych w dzisiejszym świecie kompetencji  
i umiejętności, które ułatwią im start w dorosłe życie.

Uczestnicy dzięki pracy przedstawicieli wszystkich zaangażowanych instytucji
oraz wsparciu otrzymanemu ze środków projektu „Mobilność Edukacyjna”

realizowanego ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe,
mogli wziąć udział w szeregu aktywności wchodzących w ramy projektu

„Mobilność Międzynarodowa -  szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im.
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

1 PROJEKT 

2 MOBILNOŚCI 

3 KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

6 OPIEKUNÓW 

12 DNI MOBILNOŚCI 

60 GODZIN PRAKTYK 

70 UCZESTNIKÓW 

1000 NOWYCH DOŚWIADCZEŃ

W dniach 23.10.2017 – 3.11.2017 oraz 23.04.2018 – 04.05.2018 odbyły się dwie
mobilności edukacyjne w każdej z nich wzięło udział 35 uczniów oraz 3

opiekunów ZSP 2 w Łowiczu. Na miejscu, przez 10 dni uczniowie realizowali 60
godzinny program praktyk specjalnie przygotowany pod kontem ich kierunków

nauczania. Praktyki zorganizowane były przez greckiego Partnera SAGEM
TRAINING SERVICES, który we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami
przygotował atrakcyjny program stażowy. Uzupełnieniem projektu był dwu
dniowy program kulturowy podczas którego uczestnicy poznawali atrakcje

antycznej Grecji.  



PARTNERZY
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Projekt numer 2017-1-PL01-KA102-037872 realizowany w latach 2017/2018 we
współpracy  Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP . Tadeusza Kościuszki  

w Łowiczu oraz Greckiej instytucji Przyjmującej SAGEM TRAINING SERVICES.  
Dzięki obustronnej współpracy oraz zaangażowaniu stron udało się z powodzeniem

przeprowadzić projekt realizując wszystkie zakładane cele.

ZSP nr 2  to szkoła o blisko 90 letniej tradycji kształcenia.
Szkoła nieustannie podejmuje działania ukierunkowane na

praktyczne kształcenie swoich podopiecznych, których celem
jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek

pracy. Szkoła prowadzi zajęcia teoretyczno-praktyczne
dopasowane do programów nauczania dla każdego kierunku

kształcenia, gdzie wiedza książkowa uzupełniana jest
praktykami zawodowymi o wysokiej jakości merytorycznej

SAGEM TRAINING SERVICES  grecka instytucja przyjmująca
specjalizująca się w organizacji mobilności edukacyjnych na

każdym etapie kształcenia. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu
kadry organizuje we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami

atrakcyjne praktyki zawodowe na najwyższym europejskim
poziomie.



UCZESTNICY
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Uczestnicy biorący udział w projekcie to uczniowie ZSP nr 2 w Łowiczu kształcący się na
kierunkach technik informatyk, technik logistyk oraz technik agrobiznesu. 

W ramach projektu w dwóch mobilnościach
udział wzięło 70 uczniów wyłonionych w

procesie rekrutacji. 

Uczestnicy wybrani do projektu to osoby  
o wysokich wynikach w nauce, nienagannym
zachowaniu aktywnie biorący udział w życiu

szkoły. Projekt dawał szanse rozwoju
również osobą o obniżonych szansach
narażonych na wykluczenia społeczne.

Aby zakwalifikować się do projektu
uczestnicy musieli przejść proces

rekrutacji.

Zakwalifikowani uczniowie musieli
przejść cykl zajęć przygotowawczych,

które pomogły im w pełni uczestniczyć
w mobilności. 

- przygotowanie z j. angielskiego 
- przygotowanie z j. greckiego 
- przygotowanie kulturowe 
- przygotowanie pedagogiczne

Zajęcia obejmowały:



CELE PROJEKTU
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Głównym celem projektu było  zwiększenie kompetencji i
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do skutecznego

poszukiwania pracy dzięki doświadczeniom zdobytym dzięki
zagranicznym praktykom w szczególności wśród osób ze

szczególnymi potrzebami: osobom w trudnej sytuacji
materialnej, osobom z niepełnych rodzin oraz osobom

niepełnosprawnym.

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły; 
- podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń,     
poznanie nowych metod nauczania; 
- wzrost poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej; 
- rozwój kompetencji zawodowych uczniów; 
- przeciwdziałanie zagrożeniom bezrobocia absolwentów szkoły; 
- wykorzystywanie podczas praktyk wiedzy nabytej podczas kształcenia w szkole; 
- zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku; 
- poprawa wizerunku szkoły oraz ucznia na zewnątrz;  
- promocja szkoły na obszarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim; 
- poprawa kompetencji językowych uczestników; 
- zwiększenie szans uczniów o specjalnych potrzebach, trudna sytuacja
materialna, niepełna rodzina, niepełnosprawność; 
- zwiększenie motywacji uczniów; 
- kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych.

Cele szczegółowe:



PRAKTYKI ZAWODOWE
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Uczniowie uczestniczyli w 10 dniowych praktykach zawodowych zorganizowanych
przez SAGEM TRAINING SERVICES, który we współpracy z lokalnymi

przedsiębiorcami przygotowali atrakcyjne zajęcia stażowe odpowiednio przygotowane
pod konkretny profil nauczana. Uczniowie wszystkich kierunków mieli okazję zdobyć
doświadczenie, utrwalić wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności podczas wykonywania

zadań w międzynarodowym środowisku. 

W mobilności uczestniczyli
uczniowie kształcący się na

profilach: 
- technik informatyk 

-technik logistyk 
- technik agrobiznesu



PRAKTYKI ZAWODOWE
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Do każdego profilu nauczania
SAGEM zapewnił Mentora,

doświadczonego praktyka, który
czuwał nad uczestnikami podczas

realizacji zadań stażowych



PROGRAM KULTUROWY
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Uzupełnieniem programu
praktyk był program  kulturowy

podczas którego uczestnicy
poznawali historie, zwyczaje oraz

zabytki Grecji. 

Obie mobilności miały okazję
podziwiać Klastory w Meteorach,

drógue co do wielkości miasto
grecji Thessaloniki oraz popłynąć w

rejs na wyspę Skiatos. Grecką kulturę
poznawali również podczas wieczorków

folklorystycznych.



KORZYŚCI
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Realizacja projektu Erasmus+  niesie ze sobą wartość dodaną dla wszystkich
stron biorących udział w przedsięwzięciu. Rezultaty projektu przynoszą wiele

korzyści nie tylko uczniom ale również Szkole. 

- nowe umiejętności, wiedza i doświadczenie 
- lepsza  znajomość języków obcych; 
- wzrost szans na zatrudnienie  
- poczucie satysfakcji i własnej wartości,  
- certyfikaty potwierdzające kompetencje 
- zwiększenie motywacji do nauki, 
- podniesienie świadomości międzykulturow 
- uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie, 
- integracja uczestników projektu.

- wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej,  

- pozytywny wpływ na kształcenie zawodowe oraz   

motywację uczniów do dalszej nauki, 

- zacieśnienie współpracy międzynarodowej- 

- lepsza jakość przygotowania i realizacji kolejnych

projektów,  

- zainteresowanie i zaangażowanie większej liczby

nauczycieli,  pracowników i uczniów podejmowaniem

doskonalenia zawodowego za granicą, 

- podejmowanie  skuteczniejszych działań na korzyść

uczniów o mniejszych szansach, 

- wzrost prestiżu szkoły

UCZNIOWIE

SZKOŁA



OPINIE UCZESTNIKÓW
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"Nabyte umiejętności przydadzą mi się na

egzaminie zawodowym oraz w poszukiwaniu

pracy" 

-Natalia

"Dobre przygotowanie, bardzo dobre praktyki, fajna atmosfera" 
-Bartosz
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