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ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE PERSPEKTYWĄ 
LEPSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

- uświadamianie uczniom znaczenia znajo-
mości języków obcych i doświadczenia 
zawodowego w odniesieniu do ich war- 
tości na rynku pracy,
- mobilizowanie młodych ludzi do 
nieustannego doskonalenia zawodowego, 
językowego i osobistego,
- zwiększanie zaangażowania rodziców we 
wspólne inicjatywy edukacyjne szkoły,
- wzrost poziomu zaangażowania 
pracodawców w opracowywanie progra- 
mów kształcenia zawodowego, spełniają-
cych ich oczekiwania,
- wzrost świadomości europejskiej oraz 
poczucia wspólnoty z uczniami z innych 
krajów w ramach jednej Europy.

Realizacja projektu miała pozytywny 
wpływ na uczestników, ich rodziców 
/opiekunów, szkołę, kadrę pedagogiczną, 
jak i lokalne otoczenie, między innymi 
poprzez podniesienie potencjału zawodo-
wego i społecznego uczniów oraz
pozyskanie przez pracodawców kompe-
tentnych pracowników czy rozwijanie 
świadomości lokalnej społeczności doty-
czącej możliwości rozwoju. 

Projekt wpłynął na poprawę obszarów 
funkcjonowania szkoły, takich jak: 
- rozwój siatki kontaktów międzynaro-
dowych, które umożliwią poszerzanie 
wiedzy i doskonalenie umiejętności 
uczniów tak, aby stali się atrakcyjni 
również na rynku międzynarodowym,
- promowanie nauki i doskonalenia znajo-
mości języków obcych wśród uczniów 
i kadry nauczycielskiej,
- wprowadzanie nowych metod nauczania 
i ustalanie indywidualnych i autorskich 
programów nauczania przygotowanych 
przez nauczycieli, zgodnych z indywidual-
nymi zainteresowaniami i predyspozycja-
mi ucznia,
- wprowadzanie narzędzi motywujących 
kadrę pedagogiczną do innowacyjnej 
i twórczej realizacji swojego zawodu,

Staże zawodowe w Grecji



- Technik fotografii i multimediów, technik 
informatyk oraz technik ekonomista + 3 
opiekunów: w okresie wiosennym 2021 
roku.
Potrzeby, jakie zostały zaspokojone 
w ramach wyjazdu to głównie umożliwie-
nie zdobycia doświadczenia w zakresie 
dziedziny kształcenia zawodowego uczest-
ników w środowisku międzynarodowym, 
doskonalenie ich umiejętności i poszerza-
nie wiedzy. Dla uczestniczących w projek-
cie nauczycieli to możliwość poznania 
i porównania metod pracy i rozwoju 
zawodowego w firmach polskich 
i zagranicznych, związanych z dziedziną, 
w której kształcą się uczniowie, a także 
czerpanie wiedzy dotyczącej rozwiązań 
stosowanych przez partnerów. Dzięki ucze-
stnictwu w projekcie młodzi ludzie poznali 
kulturę innych krajów Unii Europejskiej, 
w tym obyczaje i organizację pracy 
w Grecji.

Szkoła
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Zespól Szkół im. Jadwigi Grodzkiej 
w Łęczycy

Szkoła dąży do promowania rozwoju 
uczniów, nauczycieli i instytucji edukacy-
jnej poprzez:
a) kształtowanie postaw samodoskonale- 
nia, podejmowania inicjatyw, angażowania 
się w aktywności pozaszkolne;
b) dostarczanie uczniom możliwości 
doskonalenia praktycznych umiejętności 
zawodowych;
c) umożliwienie uczniom odbywania prak-
tyk zawodowych za granicą;
d) promowanie wymiaru europejskiego 
oraz mobilności zagranicznych;
e) pokazywanie, że warto zdobywać wyksz-
tałcenie, aby sprostać wymaganiom sta- 
wianym przez europejskich pracodawców;
f ) rozpoznanie rynku europejskiego jako 
rynku dla określonych specjalistów oraz 
promowanie tychże kierunków kształcenia;
g) wypromowanie jednolitych form oce- 
niania kwalifikacji zawodowych;
h) podnoszenie u młodych ludzi świado-
mości istnienia na europejskim rynku pra- 
cy, w tym możliwości samozatrudnienia;
i) uświadomienie, że Europa jest rynkiem 
pracy otwartym na wymianę pracowników 
z krajów członkowskich i swobodne prze-
mieszczanie się obywateli pomiędzy kraja-
mi, w celu znalezienia odpowiedniej pracy;
j) zaznajomienie z różnicami kulturowymi 
czy religijnymi i pokazanie, że nie stanowią 
one barier podróżowania, jednocześnie 
zachęcając uczniów do nauki języków, 
których to znajomość jest niezbędna do 
efektywnego zaistnienia na międzynaro-
dowym rynku pracy;
k) zdobycie umiejętności swobodnej 
komunikacji w językach obcych.   

Nasza szkoła dąży do ciągłego doskonale- 
nia zawodowego uczniów i umożliwiania 
im zdobycia praktycznego doświadczenia 
w obranym zawodzie. Od wielu lat 
kształcimy młodych ludzi w zawodach 
technicznych, w tym: informatyków, eko- 
nomistów, analityków czy fotografów. 
W składzie naszego Zespołu Szkół znajdują 
się: II Liceum Ogólnokształcace i Techni-
kum nr 2.
Zajęcia, na jakie uczniowie uczęszczają 
stacjonarnie nie są jednak wystarczające, 
w związku z czym staramy się jako placów-
ka korzystać między innymi z programów 
szkoleń w ramach funduszy europejskich 
czy innych metod i narzędzi, które dają 
większe możliwości rozwoju zawodowego 
i osobistego naszych podopiecznych. 



Ponadto, w ramach wybranych kierunków 
zawodowych takich jak: technik ekonomis-
ta, technik analityk, technik fotografii 
i multimediów oraz technik informatyk, 
uczniowie nabyli kompetencje i zdolności 
praktyczne związane z ich zawodami, które 
przyczyniły się do wzrostu ich wiedzy oraz 
poprawy sytuacji na rynku pracy. Było to 
możliwe dzięki analizie ich potrzeb oraz 
dopasowaniu, we współpracy z greckim 
partnerem, zakresu praktyk oraz firm 
goszczących naszą młodzież na zajęciach 
praktycznych.

- wykształcenie postaw społecznych niez-
będnych do świadomej egzystencji 
europejskiej: szacunek, tolerancja, otwar-
tość, wrażliwość na drugiego człowieka;
- zdolność organizacji miejsca i czasu 
pracy;
- umiejętność pracy w zespole i dzielenia 
się odpowiedzialnością;
- umiejętność budowania i utrzymywania 
dobrych stosunków ze współpracownika-
mi;
- umiejętność prowadzenia komunikacji 
w społeczeństwie odmiennym kulturowo 
i językowo;
- umiejętność przewidywania zagrożeń dla 
zdrowia i życia człowieka oraz mienia 
i środowiska, związanych z wykonywaniem 
zadań zawodowych;
- umiejętność stosowania środków ochro-
ny indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych;
- umiejętność przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
adekwatnych do wykonywanych zadań.  

Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu 
programów staży w zakresie zawodowym 
i osobistym, uczniowie zostali włączeni 
w takie działania jak:
- rozwój kompetencji zawodowych, szcze-
gólnie w sferze umiejętności praktycznych;
- rozwój wiedzy i umiejętności w rzeczy-
wistych warunkach;
- wzrost atrakcyjności jako kandydatów do 
zatrudnienia - również na rynku między- 
narodowym;
- wzrost świadomości dotyczącej znacze-
nia znajomości języków obcych i doświad-
czenia zawodowego w odniesieniu do 
wartości na rynku pracy;
- mobilizacja do nieustannego doskonale- 
nia zawodowego, językowego i osobistego;
- zwiększenie mobilności zawodowej 
i pokazanie innej, równoległej rzeczy-
wistości oraz warunków - zarówno w sferze 
zawodowej, jak i osobistej;
- rozwój wiedzy kulturowej i obycia 
z nowymi sytuacjami;

W ramach projektu odbyły się dwie 
mobilnosci zawodowe do Grecji:

 38 uczniów i 4 nauczycieli 
w dniach 31.08 - 11.09.2020 r. 
 36 uczniów i 3 nauczycieli 
w dniach 03 - 14.05.2021 r. 

Mobilności:
Program staży



Głównym założeniem projektu pt. 
"Zagraniczne praktyki zawodowe pers-
pektywą lepszego rozwoju zawodowego" 
była aktywizacja i wdrożenie w rynek pracy 
oraz poszerzanie kompetencji zawodo- 
wych uczniów zdobywających wykształce-
nie w ramach wybranych kierunków 
zawodowych w Zespole Szkół im. Jadwigi 
Grodzkiej w Łęczycy, poprzez staże 
w zagranicznych przedsiębiorstwach. 
W ramach projektu zostały zrealizowane 
mobilności dla 74 uczniów zespołu szkół 
kształcących się w 4 kierunkach: technik 
informatyk, technik ekonomista, technik 
analityk oraz technik fotografii i multi-
mediów. Z uczestnikami, na dwa 2-tygo- 
dniowe pobyty na praktykach, wyjechało 
łącznie 7 opiekunów.

Mobilności odbyły się w dwóch turach:
- Technik analityk, technik informatyk oraz 
technik ekonomista + 4 opiekunów: 
w okresie jesiennym 2020 roku.

Cele projektu z perspektywy szkoły:

 intensyfikacja współpracy międzynarodowej 
poprzez poszerzenie siatki kontaktów z partnera-
mi;
 zwiększenie zaangażowania rodziców 
w inicjatywy edukacyjne szkoły;
 doskonalenie metod nauczania stosowanych 
w szkole;
 promowanie kreatywnego podejścia do 
systemu kształcenia. 

Cele projektu z perspektywy ucznia:

 rozwój umiejętności zawodowych, szcze-
gólnie w sferze umiejętności praktycznych;
 umożliwienie uczniom poszerzania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności w rzeczywistych 
warunkach międzynarodowych;
 uświadomienie uczniom znaczenia znajo-
mości języków obcych i doświadczenia zawodo-
wego w odniesieniu do ich wartości na rynku 
pracy.

Cele projektu



Technik informatyk

- Administracja siecią komputerową - 
programy do administracji sieciami kom-
puterowymi.
- Instalacja switcha zarządzalnego.
- Konfiguracja routerów.
- Tworzenie aplikacji z kilkoma formularza-
mi UserForm.
- Serwisowanie oprogramowania.
- Instalacja i konfiguracja zabezpieczeń, 
zmiana konfiguracji.
- Instalacja drukarki sieciowej.
- Tworzenie oprogramowania do współpra-
cy z pocztą elektroniczną MS Outlook.
- Instalacja i konfiguracja platformy Linux 
do pracy w sieci.
- Spotkania i rozmowy z ekspertami 
i mentorami, którzy wspierali proces
kształcenia i szkolenia zawodowego.
- Ewaluacja stażu i zdobytych kompetencji.

W ramach praktyk zagranicznych, ucznio- 
wie kształcący się w kierunku technik infor-
matyk wzięli udział w szeregu zajęć prakty-
cznych, pozwalających na rozwinięcie 
kompetencji społecznych, językowych 
i zawodowych. Składały się na nie:

- Zapoznanie z wymaganiami BHP obo- 
wiązującymi na terenie przedsiębiorstwa 
(odbycie szkolenia BHP).
- Zapoznanie ze strukturą organizacy- 
jną przedsiębiorstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek systemów 
komputerowych, sieci i telekomunikacji, 
grafiki i multimediów, programowania itp.
- Przygotowanie stanowiska komputero-
wego.
- Wykonywanie czynności montażowych.
- Serwisowanie sprzętu komputerowego - 
laptopów, tabletów.
- Tworzenie oprogramowania.
- Wprowadzenie do programowania obiek-
towego, na przykładzie MS Excel i języka 
VBA.
- Porównanie podstaw programowania 
w kilku językach.
- Administracja siecią komputerową.
- Tworzenie instalacji strukturalnej.
- Montaż szafy rakowej.
- Zaciskanie przewodów sieciowych.
- Testowanie i usuwanie problemów w sie-
ci strukturalnej.
- Tworzenie aplikacji z użyciem formularza 
UserForm.
- Zapoznanie z właściwościami kontrolek 
oraz zdarzeniami.







Technik ekonomista

- Wykorzystywanie programów użytko- 
wych w pracy biurowej.
- Czynności związane z przyjmowaniem, 
rejestrowaniem i redagowaniem korespon-
dencji.
- Obieg dokumentacji.
- Przechowywanie i archiwizacja doku-
mentów biurowych.
- Obsługa interesanta.
- Automatyzacja analiz przy pomocy Power 
Quer.
- Powtórzenie wszystkich najważniejszych 
informacji.
- Spotkania i rozmowy z ekspertami i men-
torami, którzy wspierali proces kształcenia 
i szkolenia zawodowego.
- Ewaluacja stażu i zdobytych kompetencji.

W ramach praktyk zagranicznych, ucznio-
wie kształcący się w kierunku technik 
ekonomista wzięli udział w szeregu zajęć 
praktycznych, pozwalających na rozwinię-
cie kompetencji społecznych, językowych 
i zawodowych. Składały się na nie:

- Zapoznanie z funkcjonowaniem jednostki 
organizacyjnej, obowiązującym regulami-
nem, stanowiskiem pracy oraz przepisami 
bhp.
- Zapoznanie z dokumentacją przed-
siębiorstwa.
- Wprowadzenie do programów do analizy 
danych.
- Proste analizy przy pomocy MS Excel.
- Analiza danych przy pomocy profesjonal-
nego narzędzia – tabel przestawnych.
- Wprowadzenie do programów bazo-
danowych.
- Tworzenie bazy danych w programie MS 
Access.
- Dokumentowanie i ewidencjonowanie 
zdarzeń gospodarczych w bazie danych.
- Przygotowywanie wydruku deklaracji VAT, 
przygotowywanie danych do deklaracji 
ZUS.
- Analiza magazynów.
- Przygotowywanie raportów maga-
zynowych.
- Praca w dziale księgowości, magazynie. 
- Zapoznanie z podstawowymi środkami 
technicznymi.







Technik analityk

- Zastosowanie technik komputerowych do 
obliczeń chemicznych i sporządzania 
dokumentacji prac analitycznych.
- Opracowywanie wyników badań otrzy-
manych metodami potencjometrycznymi, 
konduktometrycznymi.
- Opracowywanie wyników badań otrzy-
manych metodami spektroskopowymi: UV, 
VIS, IR.
- Opracowywanie wyników badań otrzy-
manych metodami spektroskopowymi 
NMR.
- Spotkania i rozmowy z ekspertami i men-
torami, którzy wspierali proces kształcenia 
i szkolenia zawodowego.
- Ewaluacja stażu i zdobytych kompetencji.

W ramach praktyk zagranicznych, ucznio-
wie kształcący się w kierunku technik ana- 
lityk wzięli udział w szeregu zajęć prakty- 
cznych, pozwalających na rozwinięcie 
kompetencji społecznych, językowych 
i zawodowych. Składały się na nie:

- Organizowanie stanowiska pracy labora-
toryjnej z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Stosowanie wymagań z zakresu 
ergonomii, przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
- Ochrona przeciwpożarowa i ochrona 
środowiska, związane z organizacją stano-
wisk pracy w zakładzie branży chemicznej.
- Dobieranie sprzętu i materiałów do wyko-
nywanych zadań zawodowych.
- Dobieranie odzieży ochronnej i środków 
ochrony osobistej do określonych prac 
zawodowych.
- Przeprowadzanie analizy zgodności 
jakości surowców z dokumentacją techno-
logiczną.
- Wykonywanie oceny jakości surowców, 
półproduktów, produktów i materiałów 
pomocniczych na podstawie wyników 
analiz.
- Przygotowywanie próbki wody, ścieków, 
powietrza i gleby do badań fizykochemi- 
cznych.
- Przeprowadzanie oceny jakości wody, 
ścieków, powietrza i gleby na podstawie 
otrzymanych wyników badań.
- Sporządzanie dokumentacji wyników 
badań środowiskowych.







Technik fotografii i multimediów

- Wykorzystanie urządzeń do masowego 
kopiowania zdjęć.
- Używanie akcesoriów do zmiany kąta 
widzenia obiektywu.
- Działanie sprzętu oświetleniowego.
- Fotografia portretowa, martwa natura.
- Poznanie rodzajów światłomierzy.
- Sposoby pomiaru warunków naświetlania 
światłomierzem zewnętrznym.
- Zasady działania miernika temperatury 
barwowej.
- Posługiwanie się miernikiem temperatu-
ry barwowej.
- Stosowanie filtrów konwersyjnych.
- Fotografia architektoniczna, fotografia 
krajobrazowa.
- Wykorzystanie oprogramowania do 
digitalizacji tekstu, rejestracji zdjęć, audio 
i wideo.
- Klasyfikacja materiałów analogowych 
i cyfrowych.
- Wykorzystanie oprogramowania do 
tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej.
- Używanie oprogramowania do tworzenia 
animacji i efektów specjalnych.
- Spotkania i rozmowy z ekspertami i men-
torami, którzy wspierali proces kształcenia 
i szkolenia zawodowego.
- Ewaluacja stażu i zdobytych kompetencji.

W ramach praktyk zagranicznych, ucznio-
wie kształcący się w kierunku technik 
fotografii i multimediów wzięli udział 
w szeregu zajęć praktycznych, pozwalają-
cych na rozwinięcie kompetencji społe- 
cznych, językowych i zawodowych. 
Składały się na nie:

- Kształtowanie bezpiecznych i higieni- 
cznych warunków w zakładzie pracy.
- Zapoznanie z możliwymi wypadkami przy 
pracy, zagrożeniami i chorobami 
zawodowymi w branży fotograficznej.
- Poznanie zasad i procedur w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy.
- Zapoznanie z działalnością usługową 
zakładów fotograficznych oraz ich 
wyposażeniem.
- Wykorzystanie podstaw: optyki 
fotograficznej, głębi ostrości, czasu na- 
świetlania.
- Używanie podstaw fotometrii.
- Materiałoznawstwo fotograficzne: w tym 
używanie źródła światła w fotografii.
- Synchronizacja migawki z lampą błys-
kową.
- Przetwarzanie analogowo-cyfrowe.
- Wykorzystywanie obrazów bitmapowych 
i ich właściwości.
- Zmienianie formatów plików obra-
zowych.
- Ponowne próbkowanie przy zmianie 
rozdzielczości obrazu.
- Skanowanie obrazów, parametry 
skanerów, ustawienia skanowania.
- Poznanie aparatów fotograficznych, 
obiektywów i ich budowy.







Program kulturowy

W trakcie wyjazdu uczestnicy odbyli pół- 
dniowe wycieczki, między innymi do 
Wąwozu Enipeas, gdzie znajduje się 
legendarne źródło Zeusa. Podczas tej 
wyprawy grupy poznały faunę i florę Grecji 
oraz piękne widoki górskiego masywu 
Olimp. Kolejna wycieczka odbyła się 
również na zbocze Olimpu, gdzie usytu-
owana jest malownicza wioska Stary 
Panteleimon, z której to rozpościera się 
widok na pobliskie krainy oraz morze. Obie 
grupy zwiedziły także z przewodnikiem 
drugie co do wielkości miasto Grecji – 
Saloniki. Mieli tam możliwość zobaczenia 
najważniejszych zabytków architekto- 
nicznych – nie tylko Grecji, ale całej Europy, 
w tym Łuk Galeriusza, Bazylikę św. Dymitra 
czy Białą Wieżę – symbol miasta.

W ramach obu mobilności uczestnicy 
projektu brali udział w programie 
kulturowym, który zakładał całodniowe 
wycieczki w dni wolne od praktyk oraz 
półdniowe zwiedzane pobliskich atrakcji 
turystycznych. Uczniowie wraz z opiekuna-
mi mieli możliwość popłynięcia na rejs 
statkiem na wyspę Skiathos, gdzie poznali 
grecką kulturę i tradycję poprzez regio-
nalne tańce i piosenki, spróbowali potraw 
kuchni śródziemnomorskiej oraz mieli 
możliwość zobaczenia na własne oczy jak 
funkcjonują miasteczka wyspiarskie 
w Grecji. Odbyło się także zwiedzanie 
wyspy z przewodnikiem, z możliwością 
zrobienia wielu pamiątkowych zdjęć na 
punktach widokowych. W czasie wolnym 
młodzież zażyła również morskich kąpieli.
Kolejna wycieczka skupiała się głównie na 
historii oraz religii greckiej, natomiast 
wniosła też wiele zapierających dech 
w piersiach wspomnień, związanych 
z pięknymi górskimi widokami. Uczestnicy 
udali się do wzniesionych na kompleksach 
skalnych klasztorów w Meteorach, które są 
wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Zabudowania te pojawiły się 
w XIV wieku, a pierwszym z nich był Wielki 
Meteor, który zbudowano w latach 
1356-1372. Uczestnicy oprócz odwiedze-
nia jednego z klasztorów z przewodnikiem, 
mieli także możliwość wizyty w wytwórni 
ikon, gdzie dowiedzieli się jak powstają te 
religijne przedmioty oraz mieli czas wolny 
na pamiątkowe zdjęcia na punktach wido-
kowych tego rejonu.









Partner grecki Certyfikacja

ale mogą prezentować swoje doświadcze-
nia i nabytą wiedzą za granicą. Ponadto, 
uczniowie otrzymali zaświadczenie wys- 
tawione przez ZS im. Jadwigi Grodzkiej 
w Łęczycy, potwierdzające odbycie szkole-
nia językowo-kulturowo-pedagogicznego. 
Podczas praktyk uczniowie uzupełniali 
także dzienniczki praktyk, które zostały 
sprawdzone przez opiekunów ze szkoły 
i mentorów z organizacji przyjmującej. Po 
powrocie ze stażu zawodowego obie grupy 
wykorzystały narzędzie Europass CV, które 
pozwoliło na napisanie swojego pierwsze-
go Curriculum Vitae, ze zwróceniem uwagi 
na wszystkie elementy jakie taki dokument 
powinien zawierać. 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 
zagraniczne praktyki otrzymali certyfikaty, 
które potwierdzają nabyte przez nich 
umiejętności i kompetencje. Zwiększyło to 
dodatkowo ich szanse na rynku. Certyfikat 
uczestnictwa został potwierdzony przez 
obie instytucje partnerskie. Co więcej, 
uczniowie otrzymali dokument Europass 
Mobilność, który wydany został w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 
Zawiera on informacje o czynnościach 
wykonywanych podczas stażu, nabytych 
umiejętnościach i kompetencjach. Dwu-
języczne dokumenty sprawiają, iż uczestni-
cy nie są ograniczeni do potwierdzania 
swoich kwalifikacji tylko na terenie Polski,  

Instytucja posiada wieloletnie doświadcze-
nie w realizacji praktyk zawodowych 
w różnych dziedzinach. Ponadto, nawiązu-
je i utrzymuje relacje z wysokiej jakości 
organizacjami, przedsiębiorstwami oraz 
firmami lokalnymi na terenie Grecji, 
w których odbywają się praktyki uczest-
ników, aby mogli zdobyć jak najwięcej 
nowych umiejętności. KIKA posiada bardzo 
szeroką bazę kontaktów, co zapewnia moż-
liwość realizacji projektów w większości 
regionów Grecji. Partner organizuje prakty-
ki we współpracy z firmami poszcze-
gólnych  branży, do których kierowane były 
działania w ramach naszego projektu: 
informatycznej, ekonomicznej, anality-
cznej oraz fotografii i multimediów.

Realizacja projektu na wysokim poziomie 
nie może obyć się bez solidnej współpracy 
na linii szkoła – zagraniczny partner, dlate-
go nawiązano kontakt z firmą KIKA Mobili-
ty Training Center, która jest grecką insty-
tucją edukacyjną – jedną z największych 
i najdynamiczniej rozwijających się organi-
zacji w regionie Grecji Centralnej. Gwaran-
tuje uczestnikom realizację projektu na 
najwyższym poziomie. W przygotowanie 
i implementację praktyk zaangażowana 
jest wykwalifikowana kadra specjalistów, 
którzy służą merytorycznym wsparciem 
i pomagają w osiąganiu założonych przez 
organizacje wnioskujące efektów naucza-
nia. Kadra KIKI zapewnia również monito- 
ring, opiekę oraz realizację programu 
kulturowego dla stażystów podczas trwa- 
nia projektu. Celem firmy jest rozwijanie 
współpracy w zakresie kształcenia zawo- 
dowego i udzielanie pomocy młodym, 
rozwijającym się ludziom poszukującym 
pracy. W każdym projekcie KIKA stawia na 
innowacyjność, nowoczesne metody 
nauczania zawodowego, skupia się na 
szkoleniach przystosowujących młodzież 
do obecnie panujących warunków pracy w 
Unii Europejskiej. KIKA jest prężnie działa-
jącą instytucją przyjmującą, która 
z powodzeniem zrealizowała wiele projek-
tów mobilnościowych, szkoleń oraz prak-
tyk zawodowych, w ramach różnych 
programów unijnych, a w ostatnim  czasie 
w sektorze Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, w ramach programu Eras-
mus+.
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