
Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli rozpoczyna realizację 
działań w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach 
Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-081363 „Mobilność kluczem do sukcesu” dotyczy 
trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich  oraz dwutygodniowych praktyk 
nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli w 
Maladze w Hiszpanii.  Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2020 do 30.09.2022r. W 
projekcie weźmie udział 55 uczniów  klas  III oraz II  ZS Nr 3 uczących się w zawodach: technik 
ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik fotografii i 
multimediów, technik  żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi  turystycznej, 
technik architektury krajobrazu  oraz 9 nauczycieli uczących w zawodach handlowych, 
gastronomicznych, hotelarstwa i architektury krajobrazu. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – przyznana kwota 
dofinansowania wynosi 148 351 Euro. Nauczyciele odbędą staże w terminie 5.07.2021- 
16.07.2021 r natomiast  dla uczniów  zaplanowano 3 wyjazdy. Odbędą się one w trzech 
terminach: pierwsza grupa 19 osób od 19.07.2021 do 06.08.2021r, druga grupa 18 osób od 
02.05.2022 do 20.05.2022r. oraz trzecia grupa 18 osób od  04.07.2022 do 22.07.2022r. Z 
każdą grupą uczniów wyjedzie dwóch opiekunów - nauczycieli z ZS Nr 3.  Każdy z uczestników 
projektu przed wyjazdem na praktyki przejdzie przygotowanie językowe - szkolenie z języka 
angielskiego zawodowego w wymiarze 20 godz.  i 30 godz. j. hiszpańskiego oraz 
przygotowanie pedagogiczno-kulturowe.  ZS Nr 3 będzie realizowała projekt w partnerstwie 
z firmą Tribeka Training Lab S.L.U. Zagraniczny partner pomoże zorganizować miejsca 
praktyk dla uczniów i nauczycieli szkoły. Jako miejsce praktyk wybrano Malagę w Hiszpanii, 
gdyż jest  wymarzonym miejscem na zdobycie  doświadczenia zawodowego, naukę i 
doskonalenie  j. angielskiego  zarówno  zawodowego jak i codziennego, naukę j. 
hiszpańskiego, zdobycie nowych umiejętności zawodowych i uaktualnienie umiejętności już 
posiadanych. 

Głównym celem projektu jest:  podniesienie praktycznych umiejętności i 
kompetencji zawodowych  oraz językowych 55 uczniów ZS Nr 3  oraz aktualizacja i 
poszerzenie wiedzy specjalistycznej 9 nauczycieli  w zakresie nauczanych zawodów a także  
uzupełnienie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach 
powiązanych z tymi zawodami.  

W wyniku realizacji projektu Beneficjenci projektu odbędą staże w Hiszpanii w 
zakładach pracy. Podniosą umiejętności zawodowe. Ponadto nabędą wiedzę  w zakresie 
kultury i obyczajów społeczeństwa hiszpańskiego oraz zostaną uwrażliwieni na różnice 
kulturowe. Podniosą swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim i hiszpańskim szczególnie językiem zawodowym oraz z zakresu komunikacji. 
Ponadto beneficjenci ukształtują  postawę zawodową i zdobędą cenne doświadczenie 
zawodowe. Staną się bardziej przedsiębiorczy, zaradni, samodzielni. Nabiorą pewności 
siebie, tolerancji wobec innych kultur, otwartości na różnice kulturowe.  Uczniowie opanują  
specjalistyczne umiejętności praktyczne właściwe dla poszczególnych zawodów a nauczyciele 
uaktualnią i uzupełnią swoją wiedzę zawodową.  Udział w praktyce zagranicznej  zwiększa 
szanse  absolwentów szkoły na  zatrudnienie nie tylko w regionie czy Polsce, ale również w 
kraju partnera lub innych krajach UE.  


