
 
 

Informacja dotycząca złożenia wniosku w ramach konkursu 2012 r. 
 programu Leonardo da Vinci. 
 

       W miesiącu styczniu 2012 roku nasza szkoła po raz drugi złożyła wniosek w 
ramach   ogłoszonego  na  rok  2012  konkursu  programu  Leonardo  da  Vinci.  
W poprzednim roku Zespół Szkół Nr 1  jako wnioskodawca oraz główny beneficjent  
realizował projekt wymiany dla nauczycieli w niemieckim ośrodku DEULA w 
Hildesheim , w którym uczestniczyło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  
Obecny projekt  dotyczy  stażu  zagranicznego dla młodzieży uczącej się a jego 
główne cele to: 
 

 Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i 
wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku 
zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. 

 Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i 
            kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, 
            wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i  

kulturowe.  
 

      Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii 
Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) i polega 
na wspieraniu  działań w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Do projektu zostało  zgłoszonych 17 uczniów klasy II i III Technikum Mechanicznego o 
specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Tytuł projektu to 
„Rozwiązania konstrukcyjne samochodów wpływające na ochronę środowiska” – 
temat bardzo istotny jeżeli chodzi o przygotowanie naszych uczniów do przyszłej pracy 
w tym zawodzie. Instytucją Partnerską jest Fundacja „Kształcenie & Rzemiosło” w 
miejscowości Paderborn w Niemczech.  Fundacja   „Kształcenie i Rzemiosło  jest to  
duży niemiecki holding edukacyjny  skupiający w sobie znane instytucje edukacyjne z 
kraju i  zagranicy. Fundacja posiada kilka filii na terenie Niemiec (Paderborn, Eisenach, 
Magdeburg, Lipsk, Konigs Wusterhausen), poszczególne filie kształcą i specjalizują się 
w określonych zawodach. Poza tym współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi 
na całym świecie, szczególnie centrami technologii i kształcenia zawodowego oraz 
instytutami i placówkami informatycznymi.  
      Z dużą niecierpliwością będziemy czekać do miesiąca maja, kiedy to zostaną 
ogłoszone wyniki konkursu. Mamy cichą nadzieję, że nasz projekt zostanie pozytywnie 
oceniony przez ekspertów  a tym samym  zatwierdzony do realizacji. Po zatwierdzeniu 
projektu nastąpi rekrutacja uczestników stażu zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym, 
który zostanie podany na stronie internetowej  szkoły. 
Więcej informacji na temat projektu w najbliższym czasie w zakładce „Leonardo da 
Vinci” lub na stronie programu  http://www.leonardo.org.pl 
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