
 

 

Miło nam poinformować, że  rozpoczynamy realizację  projektu Ponadnarodowa mobilność 

uczniów  

 

Nazwa instytucji 

wysyłającej: 

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole 

Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

Numer przedsięwzięcia: 2020-1-PMU-3220 

Tytuł przedsięwzięcia: Technikum Akademickie we Wrocławiu przy Międzynarodowej 

Wyższej Szkole Logistyki i Transportu jako gwarancja sukcesu na 

europejskim rynku pracy 

 

Strategicznym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 20 

uczniów Technikum Akademickiego, co ułatwi im funkcjonowanie we współczesnym świecie, 

a przede wszystkim wejście na europejski rynek pracy. Podniesienie poziomu kompetencji 

oczekiwanych na rynku oraz istotnych w procesie uczenia się przez całe życie wpłynie na 

rozwój zawodowy młodych ludzi. 

Realizacja projektu poprzez udział w zajęciach szkolnych z przedmiotów zawodowych 

wspólnie z uczniami czeskim, a  także wizyty studyjne w firmach branży logistyczno-

spedycyjnej, wspólne rozmowy i wycieczki umożliwią poznanie specyfiki czeskiego 

kształcenia zawodowego, oczekiwań czeskiego rynku pracy a także skonfrontowanie realiów 

życia i pracy w innym kraju  z dotychczasowymi wyobrażeniami.  

Projekt realizowany będzie we współpracy z Obchodní akademie a Střední odborná škola 

logistická, w Opavie.  

W projekcie zaplanowano wyjazd dwóch grup, łącznie 20 uczniów oraz 4 nauczycieli z Polski 

do Opavy. 

Kluczowe cele projektu: 

 podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich 

przydatności dla europejskiego rynku pracy  poprzez mobilność edukacyjną i 

współpracę  między  światem edukacji i otoczeniem społeczno-biznesowym; 

 rozwój świadomości kulturowej oraz poczucia przynależności do dziedzictwa 

kulturowego własnego regionu, kraju i Europy 

 nabycie umiejętności praktycznych oczekiwanych na europejskim rynku pracy; 

 wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk; 

 podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w wymiarze europejskim, 

zwłaszcza w kontekście oczekiwań europejskiego rynku pracy; 



 

 

 podniesienie europejskiego wymiaru Technikum poprzez współpracę polskiej szkoły 

ze szkołą partnerską z Czech; 

 nabycie kompetencji w dziedzinie nowo wchodzących trendów w ramach Przemysłu 

4.0  

 zdobycie poszukiwanych przez pracodawców umiejętności miękkich -umiejętności 

społecznych, takich jak:  współpraca, praca zespołowa, komunikacja (szczególnie w 

międzynarodowym środowisku). ´ 

Celem szczegółowym jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów TA oraz rozwinięcie 

ich umiejętności uczenia się przez całe życie w sposób nieformalny.  

 


