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PRAKTYKI
ZAWODOWE

O SZKOLE

17-28.05.2021

Uczestnicy w ramach mobilności 
edukacyjnej odbyli 2-tygodniowe 

praktyki zawodowe, dzięki którym 
mieli możliwość poznania realiów 
współczesnego rynku pracy oraz 
brali udział w profesjonalnie przygo-
towanych szkoleniach i warsztatach 
adekwatnych do ich specjalizacji. Ze 
względu na charakter projektu, jego 
cele, założenia oraz planowane re-
zultaty, w sposób naturalny dobrano 
metody i narzędzia pracy, kształtu-
jące i rozwijające umiejętności za-
wodowe, charakter i sprawności 
praktyczne. Działania te wpisują się 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 
6 w Tomaszowie Mazowieckim to pla-
cówka, w której uczniowie od wielu lat 
mają możliwość rozwoju edukacyjnego, 
osobistego oraz zawodowego, w kie-
runkach związanych z branżą usługową. 
Szkoła kształci w następujących zawo-
dach: technik grafiki i poligrafii cyfro-
wej, technik fotografii i multimediów, 
technik usług fryzjerskich, plastyk. 
Kierunki te stwarzają możliwość im-
plementacji programów pozwalających 
na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz 
zdolności praktycznych. W ramach re-
alizowanej podstawy programowej, 
nasza placówka wpływa także na inne 
podmioty, takie jak instytucje sektora 
kultury, organizacje pozarządowe czy 
uczelnie wyższe, w tym: ASP w Łodzi 
i Uniwersytet Łódzki. Kadra ZSP nr 6 to 

wykwalifikowani pracownicy z bogatym 
doświadczeniem, którzy od lat kształcą 
oraz przygotowują młodzież do wy-
konywanych w przyszłości zawodów. 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
uczniów, rodziców oraz zmieniającemu 
się rynkowi pracy, konieczny jest ciągły 
rozwój osobisty oraz podnoszenie kwa-
lifikacji przez nauczycieli. Takie działania 
powodują, że tworzone są nowe szanse 
i możliwości dla uczniów oraz kadry, po-
przez rozwój kontaktów i współpracy 
międzynarodowej, jak również zapo-
znawanie się i adaptowanie dobrych 
praktyk wykorzystywanych w innych 
państwach europejskich. Ciągły rozwój 
szkoły i jej kadry jest ściśle powiązany 
z możliwościami, które stwarza współ-
praca w Unii Europejskiej i pozyskiwanie 
dobrych rozwiązań z innych krajów.

w metodologię edukacji pozaformal-
nej, wykorzystującej naukę poprzez 
doświadczenie i praktykę. Ponadto, 
uczestnicy mieli możliwość realizacji 
programu kulturowego, w ramach 
którego poznali historię, kulturę oraz 
tradycję innego kraju. Mobilność zo-
stała zorganizowana we współpracy 
z greckim partnerem, który zapew-
nił młodzieży odpowiednie miejsca 
praktyk oraz zadbał o realizację in-
teresującego, pod względem histo-
rycznym i turystycznym, programu 
kulturowego.
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„Mobilność uczniów ZSP nr 6 
drogą do kariery zawodowej” 
to projekt organizowany przez 
naszą placówkę we współ-
pracy z greckim partnerem 
KIKA MOBILITY TRAINING 
CENTER LTD. Jego głównym 
celem było stworzenie możli-
wości rozwoju zawodowego 
dla 40 uczniów ZSP nr 6 w To-
maszowie Mazowieckim, co 
służyło aktywizacji młodzieży 
na szczeblu międzynarodo-
wym, rozwojowi językowemu 
oraz podniesieniu ich kwalifika-
cji w związku z wykonywanym 
zawodem. W ramach udziału 
w projekcie, uczestnicy mieli 
okazję zapoznać się z czeka-
jącym na nich rynkiem pracy, 
wykorzystać zdobytą w szkole 
wiedzę w praktyce, a także 
poznać inną kulturę i tradycję. 
Inicjatywa przyczyniła się do 
podniesienia jakości nauczania 
w szkole, wzmocniła prestiż 
placówki i sprawiła, że jest ona 
postrzegana jako szkoła do-
brze zorganizowana i innowa-
cyjna. Wpłynęła również na 
większe zainteresowanie wy-
branymi kierunkami kształce-
nia zawodowego. W związku 
z powyższym, absolwenci ZSP 

nr 6 są lepiej przygotowani 
do wejścia na rynek pracy, 
a podstawa programowa jest 
realizowana w sposób no-
woczesny, kreatywny i inte-
resujący. Projekt wpłynął na 
rozwój współpracy międzyna-
rodowej, który pozwolił szkole 
na podniesienie atrakcyjności 
posiadanej oferty edukacyj-
nej. Wszelkiego rodzaju mo-
bilności, w tym te zagraniczne, 
realizowane do tej pory przez 
ZSP nr 6, stworzyły możliwość 
rozwoju, wynikającego z pod-
noszenia poziomu motywacji 
do działania – tak uczniów, jak 
i pracowników szkoły. Był to 
impuls, który owocował przez 
kolejne lata wzmożonymi dzia-
łaniami na rzecz adaptowa-
nia dobrych praktyk, a także 
widocznie przyczyniał się do 
poprawy wyników w nauce 
naszych uczniów. Projekt ten 
był również szansą na to, aby 
młodzież poznała życie co-
dzienne, zwyczaje i historię 
społeczności innego kraju, co 
przyczyniło się do poszerzenia 
ich horyzontów, rozwoju oso-
bistego oraz umożliwiło wy-
mianę kulturową. 

O PROJEKCIE
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CELE 
PROJEKTU

Głównym celem projektu było stwo-
rzenie możliwości rozwoju zawo-

dowego dla uczniów naszej placówki, 
co pomogło w aktywizacji młodzieży 
na szczeblu międzynarodowym, roz-
woju językowym oraz podniesieniu ich 
kwalifikacji w związku z wykonywanym 
zawodem, w 4 wybranych kierunkach 
kształcenia.
Cele ilościowe:
• Przygotowanie i realizacja dwutygo-

dniowych programów praktyk;
• Włączenie w realizację projektu ka-

dry: 4 nauczycieli ZSP nr 6, którzy 
jednocześnie pełnili funkcję osób 
towarzyszących oraz zdobyli kolejne 
doświadczenie zawodowe;

• Włączenie w realizację 40 uczniów, 
kształcących się w ramach 4 profili 
zawodowych: technik grafiki i poli-
grafii cyfrowej, plastyk, technik fo-
tografii i multimediów oraz technik 
usług fryzjerskich;

• Włączenie społeczne osób o mniej-
szych szansach – zaangażowanie 
w realizację projektu przynajmniej 
15 uczniów z grup defaworyzowa-
nych;

• Realizacja serii przygotowań, obej-
mujących w sumie kilkadziesiąt go-
dzin zajęć, w ramach których znalazły 
się warsztaty językowe – angielski 
i grecki, kulturowe oraz pedagogiczne.

Cele jakościowe:
• Podniesienie jakości kształcenia 

w ZSP nr 6, dzięki poznaniu i ada-
ptacji dobrych praktyk w sektorze 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz nabyciu doświadczenia w reali-
zacji projektów ponadnarodowych;

• Rozwój współpracy międzynaro-
dowej ZSP nr 6 oraz stworzenie 
ram pod rozwój dalszych inicjatyw, 
poprzez nawiązanie nowych part-
nerstw transnarodowych;

• Poszerzenie wiedzy zawodowej po-
przez kursy oraz warsztaty, które 
odbyły się w ramach przygotowań 
do projektu;

• Rozwój umiejętności językowych 
uczestników (zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli). Obecnie, poza umie-
jętnościami zawodowymi jest to 
podstawowa kompetencja wyma-
gana przez pracodawców;

• Podniesienie prestiżu szkoły oraz ja-
kości nauczania, dzięki organizacji in-
nowacyjnych projektów mobilności;

• Poszerzenie metod i narzędzi na-
uczania zawodowego w naszej 
placówce, przy wykorzystaniu zdo-
bytego doświadczenia i wiedzy, 
dzięki współpracy z zagranicznymi 
przedsiębiorstwami.
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TECHNIK GRAFIKI 
I POLIGRAFII CYFROWEJ
/PLASTYK

Uczniowie z kierunków technik gra-
fiki i poligrafii cyfrowej oraz plastyk, 

w ramach trwania praktyk nabyli wiedzę 
i kompetencje ogólne, takie jak:
• Poznanie przepisów BHP oraz prze-

ciwpożarowych.
• Umiejętność pracy w zespole oraz 

poczucia odpowiedzialności za ja-
kość wykonywanej pracy.

• Rozwinięcie kompetencji języko-
wych, w tym słownictwa związa-
nego z wykonywanym zawodem.

• Rozwinięcie umiejętności nawią-
zywania kontaktów z osobami 
z innych krajów oraz kultur, a także 
otwartości i tolerancji w środowisku 
pracy.

• Nabycie zdolności wykorzystywa-
nia teoretycznej wiedzy zdobytej 
w szkole w praktyce, w swoim 
zawodzie.

Kolejną grupą kompetencji, które zostały 
rozwinięte lub nabyte przez uczestni-
ków są umiejętności miękkie, w tym:
• Chęć do dalszej nauki, dzięki po-

znaniu różnych możliwości i ścieżek 
rozwoju w kraju i zagranicą.

• Zdolność adaptacji, która jest zwią-
zana z odbyciem praktyk w zupeł-
nie nowym otoczeniu zawodowym 
i kulturowym.

• Umiejętności interpersonalne, 
w zakresie patrzenia na swój zawód 
w szerszej perspektywie i wyko-
rzystywania wszystkich możliwości 
rozwoju.

• Szacunek dla pomysłów innych, po-
znanie innego podejścia, sposobów 
pracy oraz osiąganych przy tym 
rezultatów, co przedstawia w na-
macalny sposób, że istnieją inne 
rozwiązania, które również mogą 
przynosić sukces.

Kompetencje szczególne i umiejętności 
zawodowe nabyte przez uczniów o pro-
filu zawodowym technik grafiki i poligra-
fii cyfrowej oraz plastyk to:
• Rozróżnianie produktów poligraficz-

nych.
• Umiejętność charakteryzacji proce-

sów przygotowalni poligraficznej.
• Identyfikowanie elementów cy-

frowych systemów produkcyjnych 
związanych z grafiką.

• Charakteryzacja oraz prowadzenie 
procesów obróbki materiałów świa-
tłoczułych.

• Określanie i dobieranie metod re-
produkcji poligraficznej oraz obróbki 
grafik.

• Dobieranie podłóż i materiałów 
eksploatacyjnych do cyfrowego 
drukowania nakładu.

• Określanie sposobów personalizacji 
druków.

• Dobieranie metod wykańczania 
wydruków cyfrowych.
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TECHNIK FOTOGRAFII
I MULTIMEDIÓW

Uczniowie z kierunku technik fotogra-
fii i multimediów, w ramach trwania 

praktyk nabyli wiedzę i kompetencje 
ogólne, takie jak:
• Poznanie przepisów BHP oraz prze-

ciwpożarowych.
• Umiejętność pracy w zespole oraz 

poczucia odpowiedzialności za ja-
kość wykonywanej pracy.

• Rozwinięcie kompetencji języko-
wych, w tym słownictwa związa-
nego z wykonywanym zawodem.

• Rozwinięcie umiejętności nawią-
zywania kontaktów z osobami 
z innych krajów oraz kultur, a także 
otwartości i tolerancji w środowisku 
pracy.

• Nabycie zdolności wykorzystywa-
nia teoretycznej wiedzy zdobytej 
w szkole w praktyce, w swoim 
zawodzie.

Kolejną grupą kompetencji, które zostały 
rozwinięte lub nabyte przez uczestni-
ków są umiejętności miękkie, w tym:
• Chęć do dalszej nauki, dzięki po-

znaniu różnych możliwości i ścieżek 
rozwoju w kraju i zagranicą.

• Zdolność adaptacji, która jest zwią-
zana z odbyciem praktyk w zupeł-
nie nowym otoczeniu zawodowym 
i kulturowym.

• Umiejętności interpersonalne, 
w zakresie patrzenia na swój zawód 
w szerszej perspektywie i wyko-
rzystywania wszystkich możliwości 
rozwoju.

• Szacunek dla pomysłów innych, po-
znanie innego podejścia, sposobów 
pracy oraz osiąganych przy tym 
rezultatów, co przedstawia w na-
macalny sposób, że istnieją inne 
rozwiązania, które również mogą 
przynosić sukces.

Kompetencje szczególne i umiejętności 
zawodowe nabyte przez uczniów o pro-
filu zawodowym technik fotografii i mul-
timediów to:
• Organizacja planu zdjęciowego pod 

rożne potrzeby klienta.
• Znajomość programów komputero-

wych do obróbki obrazu.
• Rejestrowanie, kopiowanie i ob-

róbka obrazu.
• Wykonywanie prac graficznych 

przeznaczonych do wydruku.
• Przygotowywanie prezentacji gra-

ficznych i multimedialnych.
• Wykonywanie i wdrażanie interne-

towych projektów multimedialnych.
• Umiejętność klasyfikacji materia-

łów cyfrowych i analogowych oraz 
znajomość sposobów gromadzenia 
i katalogowania materiałów.
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TECHNIK USŁUG 
FRYZJERSKICH

Uczniowie z kierunku technik usług 
fryzjerskich, w ramach trwania prak-

tyk  nabyli wiedzę i kompetencje ogólne, 
takie jak:
• Poznanie przepisów BHP oraz prze-

ciwpożarowych.
• Umiejętność pracy w zespole oraz 

poczucia odpowiedzialności za ja-
kość wykonywanej pracy.

• Rozwinięcie kompetencji języko-
wych, w tym słownictwa związa-
nego z wykonywanym zawodem.

• Rozwinięcie umiejętności nawią-
zywania kontaktów z osobami 
z innych krajów oraz kultur, a także 
otwartości i tolerancji w środowisku 
pracy.

• Nabycie zdolności wykorzystywa-
nia teoretycznej wiedzy zdobytej 
w szkole w praktyce, w swoim 
zawodzie.

Kolejną grupą kompetencji, które zostały 
rozwinięte lub nabyte przez uczestni-
ków są umiejętności miękkie, w tym:
• Chęć do dalszej nauki, dzięki po-

znaniu różnych możliwości i ścieżek 
rozwoju w kraju i zagranicą.

• Zdolność adaptacji, która jest zwią-
zana z odbyciem praktyk w zupeł-
nie nowym otoczeniu zawodowym 
i kulturowym.

• Umiejętności interpersonalne, 
w zakresie patrzenia na swój zawód 
w szerszej perspektywie i wyko-
rzystywania wszystkich możliwości 
rozwoju.

• Szacunek dla pomysłów innych, po-
znanie innego podejścia, sposobów 
pracy oraz osiąganych przy tym 
rezultatów, co przedstawia w na-
macalny sposób, że istnieją inne 
rozwiązania, które również mogą 
przynosić sukces.

Kompetencje szczególne i umiejętności 
zawodowe nabyte przez uczniów o pro-
filu zawodowym technik usług fryzjer-
skich to:
• Organizacja pracy w nowoczesnym 

salonie fryzjerskim.
• Rozpoznawanie i charakteryzowanie 

rodzaju skóry i włosów.
• Projektowanie fryzur i zarostu.
• Wykonywanie zabiegów pielęgna-

cyjno-leczniczych włosów i zarostu.
• Czesanie i stylizacja fryzur męskich 

i żeńskich.
• Wykonywanie strzyżenia mężczyzn 

i kobiet.
• Farbowanie lub rozjaśnianie wło-

sów, odrostów oraz zarostu – różne 
metody, z zastosowaniem nowych 
technik.
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Projekt, oprócz praktyk, zakładał również re-
alizację programu edukacyjno-kulturowego.

Miał on na celu poszerzenie horyzontów, wie-
dzy czy potencjału uczniów oraz otwarcie ich 
na nowe doświadczenia. Dzięki temu młodzież 
wzięła udział w wyprawie do zespołu klaszto-
rów prawosławnych w Meteorach, podczas 
której zwiedzili Klasztor Św. Warłama. Miejsce 
to jest  połączeniem cudu natury z geniuszem 
dawnych budowniczych. Usadowione na ma-
jestatycznych, kilkusetmetrowych szczytach 
masywów skalnych klasztory (monastyry), wy-
glądają jakby były zawieszone w chmurach. 
Meteory to jedna z najpopularniejszych atrakcji 
turystycznych Grecji i miejsce, które koniecznie 
trzeba zwiedzić, będąc w tym kraju. Klasztory 
były z reguły męskie, chociaż w przeciwieństwie 
do tych na Athos, działały tu także klasztory 
żeńskie, do których wstęp miały jedynie kobiety. 
Grupa odwiedziła także wytwórnię ikon, gdzie 
uczniowie dowiedzieli się jak wytwarza się te re-
ligijne przedmioty oraz mieli czas wolny na zdję-
cia w pięknej scenerii Meteorów. 
Kolejną wycieczką był rejs statkiem na wyspę 
Trikeri, by zwiedzić monastyr Trójcy Świętej, 
w którym do lat 80-tych XX wieku w tajemnicy 
przed światem więziono kobiety. Historia tego 
miejsca wywarła na grupie ogromne wrażenie. 

PROGRAM 
KULTUROWY

W drodze do monastyru uczniowie po-
dziwiali również piękną przyrodę. Mieli 
niecodzienną okazję zobaczyć owocu-
jące drzewa cytrusowe. Ponadto, czas 
wolny umożliwił plażowanie i zwiedza-
nie wyspy, z okazją do zrobienia wielu 
pamiątkowych zdjęć.
Uczestnicy projektu zwiedzili również 
Saloniki – drugie co do wielkości miasto 
Grecji, położone w jej północnej części. 
Odwiedzili tam najważniejsze zabytki 
takie jak:
• Białą Wieżę, której mury były w XIX 

w. wykorzystywane do brutalnych 
tortur i krwawych morderstw. Dzi-
siaj zorganizowano w tym miejscu 
wystawę przybliżającą dzieje Salo-
nik. Jej obejrzenie poprzedza do-
tarcie na sam szczyt wieży, gdzie na 
wysokości 35 m znajduje się punkt 
widokowy.

• Łuk Galeriusza, czyli jeden z naj-
starszych zabytków w Salonikach, 
który przypomina o spektakularnym 
zwycięstwie cesarza rzymskiego 
Galeriusza nad Persami. Do dzisiaj 
zachowały się fragmenty wykonanej 
z czerwonego kamienia budowli.
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• Pomnik Aleksandra Wielkiego, wznie-
siony na jego cześć w 1974 roku.

• Bazylikę św. Demetriusza, w której 
znajdują się mozaiki pochodzące z VII 
w. Zabytek został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

• Forum Romanum, w którym na 
szczególną uwagę zasługują wspa-
niałe termy mogące – oprócz base-
nów – poszczycić się również salą 
koncertową, czyli odeonem. W sta-
rożytności było to ścisłe centrum 
miasta.

• Rotundę Galeriusza, którą prze-
kształcono w kościół, a następnie 
w meczet. Obecnie mieści się w niej 
Muzeum Sztuki Wczesnochrze-
ścijańskiej. Wnętrze budowli było 
wypełnione mozaikami przedsta-
wiającymi powtórne przyjście Chry-
stusa.
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Ponadto, w wolne popołudnia 
uczniowie mieli możliwość wybra-
nia się do Litochoro, gdzie przespa-
cerowali się Wąwozem Enipeas do 
wodospadu tworzącego dwa zie-
lono-rdzawe jeziorka, zwane Wan-
nami Afrodyty. Według mitologii, 
grecka bogini miłości odbywała 
w nich kąpiele przed spotkaniami 
ze swoim ukochanym Adonisem. 
Odwiedzili także schronisko Stavros 
na łące górskiej, z której rozciągają 
się piękne widoki na wyższe partie 
masywu Olimp, z jego najwyższym 
szczytem Mitikas oraz na całą Ri-
wierę Olimpijską. 

Kolejny krótki wypad to wizyta 
w Starym Pantelejmonie - maleńkiej 
zabytkowej greckiej wiosce w pre-
fekturze Pieria. Wznosi się ona na 
wysokości 500 m n.p.m. Miejsce, 
będące żywym skansenem, jest 
ulokowane na stokach masywu 
Olimp. Rozciąga się z niego piękna 
panorama. Tradycyjne, bardzo gę-
sto pobudowane greckie domki 
wzbudzają zachwyt. Wąskie uliczki 
pokryte kocimi łbami wciskają się 
między zabudowania, a w centrum 
wioski stoi zabytkowy kościół św. 
Pantelejmona. 
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Szkolenia oraz praktyki zostały po-
świadczone odpowiednimi doku-

mentami, które szczegółowo opisują 
wszystkie aktywności uczestników 
w ramach projektu, postępy ich pracy 
oraz efekty końcowe. Podczas realizacji 
staży, uczniowie mieli codziennie obo-
wiązek prowadzenia dzienników prak-
tyk, które zostały zweryfikowane przez 
nauczycieli i mentorów z organizacji 
przyjmującej oraz były brane pod uwagę 
przy wystawianiu ocen częściowych za 
zrealizowaną praktykę zawodową pod-
czas danego roku szkolnego. 
Ponadto, uczestnicy projektu otrzy-
mali certyfikaty ukończonej mobilności, 
które były podpisane zarówno przez 
organizatorów ze strony Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 6, jak i partnera 
greckiego. Co więcej, pracodawca wy-
stawił każdemu uczestnikowi zaświad-
czenie o odbyciu stażu zawodowego, 
potwierdzające zdobyte kompetencje. 

Uczniowie otrzymali także dokument 
„Europass Mobilność”, który poświadcza 
zdobyte umiejętności oraz doświadcze-
nie podczas odbytego projektu. Zawiera 
wykaz kompetencji i kwalifikacji zdoby-
tych podczas mobilności, a dodatkowo 
potwierdza fakt odbycia stażu zawo-
dowego, zrealizowanego w innym kraju 
UE niż kraj zamieszkania i jest związany 
z konkretnym zawodem oraz profilem 
edukacji. Przygotowany w porozumieniu 
z instytucją partnerską, wskazuje zdo-
byte doświadczenie zawodowe i wszel-
kiego typu kwalifikacje.
W projekcie wykorzystane zostały także 
elementy punktacji ECVET, które były 
pomocne przy ocenie osiągnięć oraz 
kompetencji nabytych przez uczestni-
ków, zgodnie z przyjętymi wskaźnikami 
odnośnie wiedzy zawodowej, w po-
dziale na bloki tematyczne dla każdego 
z kierunków kształcenia zaangażowa-
nych w realizację projektu. 

CERTYFIKATY



KIKA Mobility Training Cetner jest grecką 
instytucją edukacyjną – jedną z najwięk-
szych i najdynamiczniej rozwijających 
się organizacji w regionie Grecji Central-
nej, która gwarantuje uczestnikom udział 
w projekcie na najwyższym poziomie. 
W przygotowywanie i realizację praktyk 
zaangażowana jest wykwalifikowana kadra 
specjalistów, którzy służą merytorycznym 
wsparciem i pomagają w osiąganiu założo-
nych przez organizacje wnioskujące efek-
tów nauczania. Kadra Kiki zapewnia również 
monitoring, opiekę i program kulturowy dla 
stażystów podczas trwania projektu. Ce-

lem firmy jest rozwijanie współpracy w za-
kresie kształcenia zawodowego i udzielanie 
pomocy młodym, rozwijającym się ludziom 
poszukującym pracy. W każdym projekcie 
KIKA stawia na ich innowacyjność, nowo-
czesne metody nauczania zawodowego, 
skupiając się jednocześnie na szkoleniach 
przystosowujących młodzież do obecnie 
panujących warunków pracy w Unii Euro-
pejskiej. KIKA jest prężnie działającą insty-
tucją przyjmującą, która z powodzeniem 
zrealizowała wiele projektów mobilnościo-
wych, szkoleń oraz praktyk zawodowych, 
w ramach różnych programów unijnych.

PARTNER GRECKI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
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97-200 Tomaszów Mazowiecki

mail: zsp6tomaszow@wp.pl
tel.: 44 723 77 19

ZSP nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Tomaszowie Mazowieckimwww.zsp6tom.pl

Projekt pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej” nr 2020-1-PL01-KA102-079245, 
jest realizowany  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz 
kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


