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Zespół Szkół Zawodowych im. 
Marszałka Franciszka Bielińskiego 
w Górze Kalwarii to placówka z dłu-
gą historią sięgającą 1967 roku. 
Szkoła kształci w następujących 
zawodach:

• technik ekonomista;
• technik budownictwa;
• fryzjer;
• kierowca mechanik;
• elektromechanik pojazdów 

samochodowych;
Cały czas się rozwija i stara się 
podnosić kompetencje swoich pra-
cowników, aby młodzież ucząca 
się w placówce, miała jak najlepsze 
możliwości rozwoju, które uzupeł-
niane są przez specjalistyczne pra-
cownie służące do praktykowania 
zawodów. Dzięki temu, uczniowie 
mają możliwość, oprócz zdobywa-
nia wiedzy teoretycznej, rozwijać 
swoje umiejętności praktyczne. 
W celu dalszej realizacji strategii 
swojego rozwoju, szkoła przystę-
puje do wdrożenia projektu sektora 
VET pt. „Wykwalifikowany specjali-
sta z Góry Kalwarii”.

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079497
Kwota dofinansowania: 91 005,00 EUR

Kierunki kształcenia: Technik budownictwa, Fryzjer, 
Technik ekonomista 
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Głównym celem projektu jest 
stworzenie możliwości rozwoju 
zawodowego 50 uczniów ZSZ, po-
przez organizację 2-tygodniowej 
mobilności edukacyjnej, służącej 
realizacji staży zawodowych we 
współpracy z greckim partnerem 
i uznanymi firmami, w których mło-
dzież będzie pracować.
Cele ilościowe:
• organizacja 12-dniowej mobil-

ności dla 50 uczniów;
• stworzenie 50 certyfikatów, 

które będą potwierdzały naby-
te umiejętności;

• zaangażowanie w zarządzanie 
i realizację projektu przynaj-
mniej 7 nauczycieli;

• pozyskanie przynajmniej trzech 
nowych partnerów zagranicz-
nych, do długofalowej współ-
pracy;

• wyrównanie szans uczniów 
zaklasyfikowanych jako osoby 
z mniejszymi szansami.

Cele jakościowe:
• aktywizacja młodzieży, któ-

ra poprzez praktyki dostanie 
impuls do rozwoju własnych 
umiejętności;

• rozwinięcie u młodzieży i na-
uczycieli umiejętności posługi-
wania się językiem obcym;

• zdobycie przyszłościowego do-
świadczenia w obszarze zarzą-
dzania projektami międzynaro-
dowymi;

• rozwój wśród beneficjentów 
kompetencji zawodowych oraz 
umiejętności miękkich, które to 
nie mogą w całości zostać na-
byte podczas edukacji szkolnej, 
a będą uzupełnione o wymiar 
praktyczny zawodu;

• wymiana doświadczenia i do-
brych praktyk z firmami grecki-
mi, dopasowanie oferty eduka-
cyjnej do potrzeb rynku pracy;

• podniesienie jakości nauczania 
i wzbogacenie oferty edukacyj-
nej szkoły;

• włączenie w działania młodzieży 
z mniejszymi szansami, mającej 
niejednokrotnie ograniczony do-
stęp do rynku pracy;

• zwiększenie świadomości kul-
turowej uczestników i ukształ-
towanie pozytywnych postaw;

• zapoznanie z greckim dziedzic-
twem - historią, kulturą, trady-
cjami i obyczajami;

• podniesienie prestiżu szkoły, 
jako partnera dla firm 
i instytucji między-
narodowych.

Przygotowany do realizacji przez ZSZ 
projekt pt. „Wykwalifikowany specja-
lista z Góry Kalwarii”, uwzględnia po-
trzeby nie tylko uczniów, ale również 
szkoły, co pozwoli rozszerzyć jego od-
działywanie na całą społeczność szkol-
ną w długiej perspektywie czasowej.
Poprzez realizację niniejszego projek-
tu ze środków PO WER, na zasadach 
Programu Erasmus+, sektor Kształce-
nie i szkolenie zawodowe, szkoła chce 
umiędzynarodowić swoje działania. 
W ten sposób, placówka nie tylko zdo-
będzie doświadczenie przy realizacji 
projektu mobilności ponadnarodowej, 
ale pozyska też kontakty, które będą 
skutkowały wymianą dobrych praktyk, 
a może również kolejnymi inicjatywa-
mi w przyszłości. Pozwoli to zrealizo-
wać nadrzędny cel szkoły, jakim jest 
umiędzynarodowienie jej charakteru 
i utrwalenie jej renomy, jako placówki 
europejskiej, oferującej swoim uczniom 
systematyczne podnoszenie kompe-
tencji oraz wysoką jakość edukacji.

Głównym działaniem w ramach wdra-
żania projektu będzie organizacja 
12-dniowej mobilności dla 50 uczniów 
ZSZ. Wyjadą oni pod opieką 5 nauczy-
cieli na zagraniczne praktyki zawodo-
we realizowane w Grecji, głównie w re-
gionie Pieria. Przy wsparciu greckiego 
partnera, uczniowie będą odbywać 
zajęcia w uznanych firmach, wybra-
nych pod kątem specjalizacji uczestni-
ków grupy biorącej udział w mobilno-
ści. W ramach praktyk, będą oni mieli 
okazję zapoznać się z dużo znaczący-

mi w regionie zakładami branżowymi. 
Przewidywany termin realizacji wy-
jazdu przypada na przełom kwietnia 
i maja 2021 roku.
W ramach grupy wyjazdowej, prze-
widywany jest udział 15 uczniów 
kształcących się na kierunku technik 
ekonomista, 20 uczniów 
kształcących się na 
kierunku technik bu-
downictwa oraz 15 
uczniów kształcących 
się na kierunku fryzjer.
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