
O szkole

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej 
Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące 
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego we Włodawie to 
szkoła z wieloletnią tradycją, która proponuje uczniom 
atrakcyjną ofertę edukacyjną, w konsekwencji 
zapewniając dobre wykształcenie. Gwarantuje dobre 
przygotowanie młodych ludzi do egzaminu maturalnego 
i zawodowego oraz rozpoczęcia kariery zawodowej 
w wyuczonym zawodzie, a także podjęcia nauki 
w szkołach wyższych. Placówka daje uczniom 
możliwość wszechstronnego rozwoju, zgodnie 
z osobistymi potrzebami i możliwościami, jak również 
dobre warunki do nauki dzięki odpowiednio 
wyposażonemu zapleczu dydaktycznemu. Szkoła dba 
o przygotowanie młodzieży do życia społecznego 
w rodzinie i środowisku lokalnym. Szczególny nacisk 
kładzie na jakość pracy z uwzględnieniem 
wszechstronnego rozwoju każdego młodego człowieka. 
Atutami ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie są niewątpliwie 
szeroka oferta edukacyjna, liczne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze oraz wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna.
Projekt pt. „Europejski Modrzak - kierunek Włochy!" to 
już czwarty projekt sektora VET, realizowany 
samodzielnie przez szkołę. Podobnie jak poprzednie 
inicjatywy, idealnie wpisuje się on w realizowaną przez 
placówkę misję, w ramach której cała szkolna 
społeczność pracuje wspólnie na rzecz rozwoju 
młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie - nie tylko 
jako przyszli pracownicy, ale także jako aktywni 
obywatele.
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Projekt Cele
W ramach projektu pt. „Europejski Modrzak – kierunek 
Włochy!" 80 uczniów ZSZ Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady 
Saperów i II LO im. A. Frycza-Modrzewskiego we 
Włodawie, kształcących się w zawodach: technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik 
budownictwa, technik pojazdów samochodowych oraz 
technik informatyk odbędzie 2-tygodniowe staże we 
włoskich przedsiębiorstwach w ramach dwóch mobilności 
zawodowych, planowanych do realizacji w 2021 r.
Implementacja projektu, w ramach którego uczniowie 
odbędą zagraniczne praktyki zawodowe pozwoli na 
kształcenie młodzieży według podstawy programowej 
zawodu w nowoczesny sposób. Dzięki temu podniesie się 
autorytet szkoły w środowisku lokalnym, wśród rodziców 
i potencjalnych partnerów. To zaś odnosi się bezpośrednio 
do zidentyfikowanych potrzeb i kluczowych obszarów 
wymagających poprawy wskazanych w Europejskim Planie 
Rozwoju ZSZ Nr 1 we Włodawie. Realizacja projektu 
wpłynie bowiem na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, 
rozwój kompetencji zawodowych i miękkich u uczniów, jak 
również kadry pedagogicznej oraz sprawi, że szkoła będzie 
w stanie wprowadzić na rynek pracy wykwalifikowanych 
absolwentów, gotowych do podjęcia zatrudnienia 
w wymarzonym zawodzie.
Przedstawiciele ZSZ starają się stale poszerzać ofertę 
edukacyjną placówki, podnosząc jednocześnie atrakcyjność 
i jakość stosowanych metod kształcenia. Stawiają zatem 
przede wszystkim na nabywanie praktycznych umiejętności, 
które poparte wiedzą teoretyczną pozwalają na rzeczywiste 
zastosowanie nabytych w szkole kompetencji podczas 
wykonywania zadań zawodowych.

Partner
Jako że szkoła stara się stale urozmaicać oferowany 
program kształcenia i dążyć do realizacji postawionych 
sobie celów, na potrzeby implementacji niniejszego 
projektu postanowiono nawiązać nową współpracę 
z włoską organizacją przyjmującą Futuro e Progresso 
Associazione di promozione sociale z siedzibą 
w miejscowości Padwa. Partner posiada już doświadczenie 
w implementacji projektów o skali międzynarodowej, 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które 
współtworzył. Dodatkowo, organizacja pozostaje aktywna 
na polu działań lokalnych na rzecz podmiotów we 
Włoszech, wdrażając projekty szkoleniowe przez młodzież 
i dla młodzieży. FeP APS współpracuje również z wieloma 
podmiotami działającymi w regionie, a także w innych 
częściach Włoch oraz z ekspertami i praktykami 
z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego. Pozwala 
to na realizację różnorodnych inicjatyw, w tym 
przygotowywanie i wdrażanie programów staży i praktyk 
zawodowych. Ponadto, partner posiada atrakcyjną 
propozycję organizacji programu edukacyjno-kulturowego, 
wpływającego na rozwój kompetencji kulturowych, 
społecznych i językowych uczestników, zapewniając 
dodatkową wartość projektu. Jak wynika z rekomendacji 
uzyskanych od podmiotów z różnych krajów Unii 
Europejskiej, z którymi partner do tej pory współpracował, 
prezentuje on wysoki stopień elastyczności i możliwości 
adaptacji realizowanych działań do wymagań i potrzeb 
partnerów i uczniów.
FeP APS dysponuje zasobami ludzkimi, na które składają 
się współpracujący z nią młodzież, eksperci, a także jej 
profesjonalni pracownicy, którzy pochodzą z różnych 
środowisk skupiających się wokół edukacji, integracji 
i pracy z młodzieżą, kwestii i problemów bezrobocia oraz 
zatrudnienia. Ich główne działania skupiają się na 
przygotowywaniu szkoleń zawodowych i kursów 
edukacyjnych dla młodych ludzi.

Za główny cel projektu uważa się umożliwienie uczniom 
zdobycia kompetencji zawodowych w kształconym zawodzie 
oraz zwiększenie umiejętności komunikacyjnych 
w porozumiewaniu się z ludźmi o innej kulturze i obyczajach. 
Realizacja inicjatywy zakłada również wzrost mobilności 
przyszłych absolwentów na zmieniającym się europejskim 
i globalnym rynku pracy.

Do pozostałych celów projektu zalicza się:
•   podniesienie poziomu wiedzy zawodowej 

i przedsiębiorczości u uczniów oraz zwiększenie ich szans 
na zatrudnienie,

•   zmobilizowanie młodzieży do uczenia się języków obcych,
•   podniesienie kwalifikacji uczniów dzięki poznaniu 

warunków pracy w przedsiębiorstwach za granicą 
i udziałowi w praktykach zagranicznych, potwierdzonych 
europejskimi certyfikatami,

•   podniesienie poziomu świadomości międzykulturowej, 
większe zrozumienie i docenienie społecznej, językowej 
i kulturowej różnorodności oraz przełamanie barier w tym 
zakresie,

•   nabycie kompetencji miękkich u młodzieży, w tym m.in.: 
komunikatywności, elastyczności, samodzielności, 
odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie 
i zarządzania sobą w czasie,

•   nabycie nowych doświadczeń oraz umiejętności radzenia 
sobie w odmiennych warunkach i nowym środowisku,

•   wzrost jakości i innowacyjności kształcenia i szkolenia 
zawodowego, umiędzynarodowienie tego procesu w ZSZ 
Nr 1 oraz podniesienie potencjału szkoły w wymiarze 
europejskim,

•   rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy szkołą 
a instytucjami szkolenia za granicą,

•   umocnienie współpracy pomiędzy edukacją i szkoleniem 
a rynkiem pracy dzięki rozwojowi partnerstwa szkoły 
z jednostkami szkolącymi i pracodawcami.


