
 

Kolejny projekt mobilnościowy w realizacji  

 „Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży” to projekt realizowany przez Zespół 

Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie we współpracy z firmą IFOM z Bolonii w okresie 

01.10.2019 - 30.04.2020,  przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie 

przedsięwzięcia wynosi 147950,00 EUR. 

Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia w dorosłe życie i na rynek pracy 58 uczniów naszej 

szkoły poprzez zdobycia międzynarodowego doświadczenia we włoskich przedsiębiorstwach. 

Uczniowie kształcący się w kierunkach technik fotografii i multimediów, technik geodeta, technik 

mechatronik, mechatronik oraz technik elektronik wyjadą na staż na przełomie maja  

i czerwca 2020 roku. 

Podczas zagranicznego pobytu uczniowie podniosą kompetencje zawodowe, zdobędą doświadczenie 

zgodne z kierunkiem ich kształcenia, tak aby po zakończeniu nauki zdobyć dobrą pracę w wyuczonym 

przez siebie zawodzie i mieć szansę także na międzynarodowym rynku pracy. Uczestnicy wyjazdu 

dodatkowo podniosą swoje kompetencje językowe, osobiste, społeczne i organizacyjne  

tj.: przedsiębiorczość czy poszanowania innych kultur.   

Projekt ten to także szansa na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej naszej szkoły, podniesienie 

kompetencji językowych, organizacyjnych i zarządzania kadry a także zaciśnięcie współpracy  

z partnerem, który zdobędzie kolejne cenne doświadczenia organizacyjne i poszerzy wiedzę  

o polskim szkolnictwie zawodowym.  

Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma IFOM z Bolonii. Przed 

wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie 

zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie 

dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację 

przyjmującą oraz szkołę. Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi  

w szkole. Uczniowie wezmą udział w zajęciach językowych (j. angielski i włoski), warsztatach 

podnoszących kompetencje miękkie i w zajęciach kulturowych przygotowujących ich na spotkanie  

z odmiennym stylem życia i zwyczajami panującymi we Włoszech.  

Grupa będzie mieszkać w akademikach, w apartamentach kilkuosobowych, ze wspólną kuchnią  

i łazienką. Zakwaterowanie uczniów w warunkach przypominających własne mieszkanie pozwoli im 

na rozwój takich kompetencji, jak samodzielność, zdolność do gospodarowania budżetem domowym, 

umiejętność przygotowywania posiłków, dbania o czystość otoczenia. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, odzież 

robocza, wycieczki do Wenecji i Florencji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte  

z budżetu projektu.  


