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Termin realizacji projektu: 27.09. – 13.10.2015 

 

W realizacji projektu biorą udział: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Kwidzynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie oraz Instytucje Partnerskie 

z Celle: Axel-Bruns-Schule Berufsbildende Schulen II, Albrecht-Thaer-Schule. 

1. Cele projektu: 

 

 zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w ramach praktyki i stażu 

zagranicznego, 

 wykreowanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych i kompetencji 

kluczowych przy wykonywaniu zadań zawodowych, 

 połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie, wzmocnienie więzi między światem 

edukacji i pracy, 

 uświadomienie uczestnikom konieczności samodoskonalenia, 

 nabycie elastyczności działania w nowym otoczeniu i zmieniających się warunkach 

gospodarki rynkowej, 

 wzrost świadomości międzykulturowej, 

 zwiększenie szansy zatrudnienia i możliwości kształcenia w przyszłości w zjednoczonej 

Europie,  

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, co zwiększy atrakcyjność 

oferty edukacyjnej tych szkół. 

 

2. Potencjalni uczestnicy projektu: 

 

Uczestnicy projektu to uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Kwidzynie kształcący się w zawodzie: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych oraz 

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w zawodzie: technik 

hotelarstwa i technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Łącznie w projekcie 

weźmie udział 10 uczniów wybranych w procesie rekrutacji, zapewniającej równość szans 

poprzez zastosowanie kryteriów określonych w regulaminie projektu. 

http://www.ats-celle.de/index.php
glowny
Stempel
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3. Działania przed wyjazdem: 

Rekrutacja wstępna zostanie przeprowadzona do 15 maja 2015 roku (złożenie formularza 

aplikacyjnego). 

I etap rekrutacji: do 20 maja 2015 roku - przeprowadzenie procesu wyłonienia kandydatów 

wg kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.   

22 maja 2015 roku ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. 

II etap rekrutacji:  

 test ze znajomości zagadnień zawodowych, 

 test z języka angielskiego, 

 rozmowa kwalifikacyjna 

 

22 czerwca 2015 roku ogłoszenie listy zakwalifikowanych do wyjazdu. 

Wyłonieni uczniowie wezmą udział w 10 godzinnym cyklu warsztatów z zakresu komunikacji 

społecznej i interpersonalnej wraz z omówieniem kultury i historii Niemiec oraz miasta Celle. 

Warsztaty odbędą się we wrześniu 2015 roku.  

4. Korzyści z udziału w projekcie: 

 Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego zawodowego, 

 Certyfikat potwierdzający odbycie praktyki zawodowej w niemieckim przedsiębiorstwie, 

 Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu komunikacji społecznej  

i interpersonalnej, 

 Zaświadczenie o ocenie końcowej z praktyki zawodowej. 

http://www.ats-celle.de/index.php
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