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Dobre wykształcenie- lepsza przyszłość 

Projekt Dobre wykształcenie – lepsza przyszłość jest realizowany w ramach                  

KA1 – Mobilność edukacyjna/Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego na podstawie umowy o dofinansowanie POWERVET-2018-1-PL01-KA102-

049223 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Zespołem Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących  Nr 3 w Chorzowie. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. Nikoli Tesli w Chorzowie oraz 

zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji językowych przez uczniów w czasie 

odbywania praktyk w Irlandii. Udział w programie zwiększy szanse uczniów na zatrudnienie 

na polskim lub europejskim rynku pracy po skończeniu szkoły.  

Budżet projektu wynosi 437 955,66 PLN. 

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, w roku szkolnym 2018/2019 oraz 

2019/2020, w terminie od 03.12.2018 do 02.12.2020 r. W tym okresie dwie grupy uczniów 

klas trzecich wyjadą na praktyki zawodowe do Irlandii. Staże odbędą  się w terminach: 06-05 

2019 do 31-05-2019 oraz 04-05-2020 do 29-05-2020 r. 

W tym czasie uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik 

mechatronik i technik informatyk odbędą praktyki w irlandzkich przedsiębiorstwach. Będą 

zakwaterowani  u rodzin irlandzkich oraz objęci całodobową opieką przez projektowego 

Partnera Szkoły - firmę Your International Training z irlandzkiego miasta Mallow. 

Dokumentami potwierdzającymi nabyte na praktykach kompetencje i  umiejętności będą 

certyfikaty językowe, certyfikaty ukończenia praktyk oraz Europass Mobilność. 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w tym roku szkolnym 3 grudnia 2018 r.                           

i  obejmie uczniów klas III Technikum. W drodze rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoni 

grupę 17 uczniów, którzy w maju 2019 roku  roku odbędą 4-tygodniową praktykę w Irlandii. 

Zainteresowani projektem uczniowie, podzieleni na grupy zawodowe (elektrycy, informatycy, 

mechatronicy), wykonają plakat reklamujący zagraniczne praktyki. Wykonanie plakatu jest 

wstępnym kryterium naboru. Uczniowie, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w projekcie, 

będą zobowiązani do przystąpienia do testu językowego (B1, B2) oraz rozmowy ze szkolnym 

pedagogiem,  oceniającym ich dojrzałość i gotowość do wyjazdu.  

 


