
  

 

Projekt  „Mobilność na rynkach europejskich – kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży 

kwidzyńskiej” jest  dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

                                 

 
W ramach realizacji  projektu pn. „ Mobilność na rynkach europejskich – kluczem 

do sukcesu zawodowego młodzieży kwidzyńskiej” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego młodzież wraz z opiekunami z dwóch szkół Powiatu Kwidzyńskiego 
uczestniczyła w stażach u pracodawców w niemieckim mieście Celle.  

W projekcie  wzięli udział uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Kwidzynie oraz uczniowie z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Kwidzynie.  
Uczniowie - stażyści reprezentowali następujące zawody: 
- mechanik pojazdów samochodowych - czterech uczniów 
- stolarz - dwóch uczniów 
- technik hotelarstwa - dwie uczennice 
- technik usług gastronomicznych - dwie uczennice 
 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 jednoczonej Europie,  

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, co zwiększy 
atrakcyjność oferty edukacyjnej tych szkół.  

 
Grupa wyjechała do Celle 27 września 2015 r., została zakwaterowana w schronisku 
młodzieżowym. Każdy z uczestników projektu odbywał staż w różnych zakładach pracy,  
dobranych odpowiednio do jego zawodu. Uczniowie zdobywali doświadczenia zawodowe 
pięć dni w tygodniu po sześć godzin. W godzinach popołudniowych uczyli się języka 
angielskiego ( 20 godzin). Oprócz tego uczniowie poznawali kulturę i obyczaje narodu 
niemieckiego. Uczestniczyli w wielu spotkaniach min. z Burmistrzem miasta Celle  
i dyrektorem szkoły Axel-Bruns-Schule.  
Jednak dla młodzieży najważniejsze były praktyki – w ciągu 2 tygodni mogli doskonalić 
praktyczną naukę zawodu. 
13 października 2015 r.  bogatsi o nowe wrażenia i doświadczenia zawodowe uczniowie 
wrócili do Polski. 


