
Program uczenie się przez całe życie                      Projekt Leonardo da Vinci VETPro nr 2013-1-PL1-LEO03-37275

BIULETYN
Z WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W RAMACH PROJEKTU
LEONARDO DA VINCI VETPRO

pt. "Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego"

Projekt współfinansowany przy wsparciu Komisji  Europejskiej Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Zespół Szkół
         Ogólnokształcąco – Technicznych

 w Lublińcu

               ul. ks. płk J. Szymały 3

          42-700 Lubliniec

tel./fax: (34) 351-14-31 e- mail:zso-t@o2.pl

javascript:decrypt_and_email(0)


Program uczenie się przez całe życie                      Projekt Leonardo da Vinci VETPro nr 2013-1-PL1-LEO03-37275

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy Projektu Leonardo da Vinci VETPro nr 2013-1-PL1-LEO03-37275- Plymouth, Wielka Brytania

                       Zespół Szkół
         Ogólnokształcąco – Technicznych
 w Lublińcu

               ul. ks. płk J. Szymały 3

          42-700 Lubliniec

tel./fax: (34) 351-14-31 e- mail:zso-t@o2.pl

javascript:decrypt_and_email(0)


Program uczenie się przez całe życie                      Projekt Leonardo da Vinci VETPro nr 2013-1-PL1-LEO03-37275

Plymouth- styczeń 2014 roku

Plymouth – jeden z największych portów Wielkiej Brytanii, położony nad rzeką Plym i 

Tamar, na granicy między Kornwalią a Devonem. Port nad kanałem La Manche. W 1967 roku 

przyłączono do miasta przedmieścia Plympton i Plymstock. Liczba mieszkańców: ok. 253 tys.

Miasto zbudowane zostało nad jednym z największych naturalnych portów na świecie. 

Plymouth jest jednym z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. W 

mieście znajduje się wiele zabytkowych kamienic i pozostałości z czasów jego świetności.
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Dlatego, że nie znajdujemy, czego szukamy,
nie powinniśmy rezygnować z szukania tego,
co znaleźć możemy.
Gottfried Wilhelm Leibniz

       Projekt pt. „Współpraca międzynarodowa drogą sukcesu szkolnictwa zawodowego” był zrealizowany w 
miejscowości Plymouth w Wielkiej Brytanii. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów  
zawodowych oraz  przedstawiciele firm prowadzących szkolenie praktyczne dla uczniów ZSOT.  
      Od 20 - 26 stycznia 2014 roku grupa nauczycieli i pracodawców uczestniczyła w zajęciach 
doskonalących ich w zawodowe umiejętności. Mobilność zrealizowana była w ramach programu Leonardo 
da Vinci VETPRO.
      Projekt umożliwił uczestnikom zapoznanie się z systemem szkolnictwa zawodowego w Wielkiej 
Brytanii, a  w szczególności  z procesami i metodami praktycznego przygotowania zawodowego. 
Szczególnie ważne i interesujące było poznanie systemu edukacyjnego kraju o długich tradycjach i bogatym 
rynku pracy, zapewniającego publiczne formy kształcenia nieformalnego, budowania własnej ścieżki kariery 
zawodowej - głównie w odniesieniu do kształcenia uczniów, ale także nauczycieli, w obrębie kształconych 
zawodów poprzez wyodrębnione kwalifikacje, które są certyfikowane w systemie szkolnym. 
     Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z kwalifikacjami GHQ Training związanymi z różnymi formami 
szkoleń w wielu sektorach kształcenia, obsługujących cały region Devon i Kornwalię oraz z pracami  
opartymi na umiejętnościach, a także  funkcjonowaniem centrów doradztwa i poradnictwa dla firm. Ponadto 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami finansowymi związanymi z przygotowaniem 
praktycznym ucznia do zawodu,  z działaniami systemu motywacji dla szkolących uczniów,  działaniami 
instytucji samorządu terytorialnego w zakresie szkolnictwa zawodowego zasad  współpracy między 
szkołami a firmami prowadzącymi praktyczne szkolenie zawodowe.
      Poznanie metod pracy w szkołach brytyjskich pozwoli w przyszłości zwiększyć kompetencje zawodowe 
nauczycieli i wykorzystać ciekawe rozwiązania w swojej pracy. Uczestnicy projektu mieli możliwość 
przekonania się o potrzebie ciągłej aktywności zawodowej i konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z  
rynkiem europejskim. Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami prowadzenia biznesu w  Wielkiej Brytanii
pozwoli lepiej  przygotować absolwentów do  pracy zawodowej. Kolejne wyniesione korzyści dla 
uczestników projektu to, poszerzenie kompetencji językowych zarówno z zakresu życia codziennego, jak 
również słownictwa specjalistycznego, poznanie kultury i obyczajów panujących w Wielkiej Brytanii a w 
szczególności regionu Devon i Kornwalii.
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Dzień I -19.01.2014 roku

W dniu 19.01.2014 roku przewoźnik z Olesna przywiózł grupę uczestników projektu na lotnisko Kraków – 
Balice, skąd nastąpił przelot do Bristolu w UK. Z Bristolu przewoźnik z Tellus Group przewiózł grupę do 
Plymouth do hotelu Jury's Inn. W hotelu oczekiwał na grupę Dawid Lindsay – manager firmy Tellus Group, 
który przywitał uczestników i przekazał pakiety informacyjne wraz z biletami na połączenia lokalne, 
następnie zakwaterowano grupę w hotelu Jury's Inn.

Widok z okna pokoju hotelu Jury's Inn
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Dzień II - 20.01.2014 roku

W dniu 20.01.2014 roku w siedzibie firmy Tellus Group grupę uczestników projektu przywitała koordynator 
projektu i opiekun grupy Izabela Zduniuk oraz Anna Wieczorek – manager marketingu w Tellus, następnie 
zostało przeprowadzone spotkanie z Caron Stadden- manager programu pobytu i Davidem Lindsay- manager
Tellus Group. Przedstawiono prezentację firmy, następnie dokonano wprowadzenia do programu VETPro 
oraz w formie dyskusji przy okrągłym stole  przeprowadzono seminarium przez Tellus Group. Nastąpiła 
dyskusja pomiędzy uczestnikami projektu a przedstawicielami Tellus Group na temat wiedzy pedagogicznej 
i doświadczenia w zakresie innowacyjnych metod szkolenia oraz kształcenia dorosłych.

       David Lindsay                                                                                      Caron Stadden

Grupa na zajęciach w Tellus Group z Davidem Lindsay  i z Caron Stadden
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Dzień II – 20.01.2014 roku

Po przerwie obiadowej, David Lindsay i Caron Stadden przedstawili rolę  Tellus Group w Programach 
Szkolenia Zawodowego w kontekście Life  Long Learning Programme, po czym nastąpiła dalsza dyskusja 
skupiona głównie na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie szkoleń i kształcenia          
tj. metody szkolenia , planowanie kursów szkoleniowych i techniki motywacyjne. Koordynatorka Jolanta 
Romańska z Moniką Ziają przedstawiła prezentację szkoły ZSO-T w Lublińcu oraz prezentację miasta, 
regionu i naszego kraju. Następnie przewodniczka zaprosiła grupę do zwiedzania zabytków historycznych 
miasta i dziedzictwa kulturowego Plymouth.  

Grupa oczekujaca na zajęcia w Tellus Group                       Zwiedzanie Plymouth z przewodniczką

Zwiedzanie Plymoth z przewodniczką
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Dzień III – 21.01.2014 roku

Spotkanie z  Caron Stadden w hotelu Jury's Inn- podsumowanie dnia 20.01. Przejazd do  City College Plymouth 
oraz  spotkanie z Jo Williams, kierownikiem College.
Podczas wizyty obserwowano i omówiono metody edukacyjne stosowane w zawodowym szkoleniu,
przedstawiono rolę ekipy do spraw marketingu w rekrutacji uczniów poprzez model Produktu, Dystrybucji, 
Promocji, Ceny i Ludzi. College jest wiodącą szkołą na południowym zachodzie w edukacji, innowacyjnych 
szkoleń, umożliwia tworzyć dobrobyt regionu Devon i Kornwalii opartego na umiejętnościach zawodowych 
uczniów.
Jo Williams  poinformowała grupę, że szkoła jest powiązana z Krajową Akademią Umiejętności.
Krajowa Akademia Umiejętności jest finansowana przez Skills Funding Agency, która wspiera szkolenia pod 
względem jakości  w określonych dziedzinach przemysłu. Krajowa Akademia Umiejętności poparta jest przez  
pracodawców z danej branży i specjalistów. Przyczynia się do poprawy jakości szkoleń dostępnych w College, 
upewnia się, czy szkolenia oferowane w College są całkowicie adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw i rynku 
pracy. College jest powiązana z 20 szkołami wyższymi.
System obowiązkowej edukacji w Wielkiej Brytanii jest podzielony na trzy etapy:
1. Primary School – szkoła podstawowa 
2. Secondary School – szkoła średnia 
3. Further education – dalsza edukacja 
 Obowiązkowym nauczaniem objęte są dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 roku życia
Nauczanie w szkołach państwowych (state schools), finansowanych ze środków publicznych.
Szkoły prywatne (private schools/independent schools), odpłatne, kształcą według własnego 
programu nauczania, same też ustalają zasady rekrutacji i wysokość czesnego oraz zasady 
organizacji roku szkolnego (terminy rozpoczęcia poszczególnych trymestrów, ferie i przerwy 
świąteczne). Wszystkie szkoły prywatne podlegają rejestracji i podlegają okresowej kontroli 
ze strony Ministerstwa Edukacji. 
Szkoły państwowe są zobowiązane tworzyć własne szczegółowe programy nauczania w 
oparciu o Krajowy Program nauczania (The National Curriculum).
Nauka została podzielona na cztery kluczowe etapy (key stages): 
Etap 1 (5-7 rok życia) [lata nauki 0-2] – Infant School (nauczanie początkowe) 
Etap 2 (7-11 rok życia) [lata nauki 3-6] – Junior School (szkoła podstawowa) 
Etap 3 (11-14 rok życia) [lata nauki 7-9]– Secondary school (Szkoła średnia) 
Etap 4 (15-16 rok życia) [lata nauki 10-11] – Secondary school (Szkoła średnia). Ten etap nauczania kończy się 
egzaminem GCSE (General Certificate of Secondary Education). 
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Dzień III – 21.01.2014 roku

Po ukończeniu 16 roku życia uczniowie mogą kontynuować naukę w klasach 12 i 13 (college)
przygotowujących do egzaminów na poziomie A Level (tzw. dużej matury wymaganej przy przyjęciu na studia). 
Egzaminy przeprowadza General Certificate of Secondary Education (GCSE), zdawany z 6-10 przedmiotów. Z 
każdego z nich można uzyskać oceny od A (najwyższa nota) do G. Uzyskany wynik 
może decydować o przyjęciu do szkoły średniej.  General Certificate of Education Advanced Level (A-level) oraz 
Advanced Supplementary (AS) zdawane są na zakończenie nieobowiązkowych ostatnich dwóch lat szkoły 
średniej (12 i 13). AS są egzaminami uzupełniającymi, dzięki którym uczniowie mogą wykazać się wiedzą zgodną
z ich indywidualnymi zainteresowaniami. Na poziomie A level zdaje się od 2 do 4 egzaminów, przy czym muszą 
one być wcześniej zaliczone na poziomie GCSE. Prace uczniów ocenia się w skali od A (najlepsza nota) 
do E. 

Zawodowa wizyta w City College Plymouth                                              City College Plymouth

Sala lekcyjna ekonomiczna                                                                          Pracownia fryzjerska
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Dzień III – 21.01.2014 roku- City College Plymouth

Pracownia  fryzjerska                                                                    Pracowania mechaniczna  

 Pracownia montażu i naprawy komputerów                                        Pracownia stolarstwa
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Dzień III – 21.01.2014 roku- City College Plymouth

Pracowania budownictwa                                                       Pracownia ślusarska
                                                           

Jo Williams z gupą uczestników projektu przed City College Plymouth
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Dzień IV– 22.01.2014 roku
Spotkanie z  Caron Stadden w hotelu Jury's Inn- podsumowanie dnia 21.01. Przejazd do Future Inn Hotel -
spotkanie z kierownikiem hotelu Janice Carpenter. Podczas zawodowej wizyty w hotelu grupa uczestników 
projektu wymieniła doświadczenia w zakresie największych sieci hoteli UK z sieciami hoteli w Polsce.
Na spotkaniu z Janice Carpenter omówienie zostały metody przygotowania absolwenta do organizacji 
działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim 
wykonywaniu usług hotelarskich, jakości świadczonych usług, standaryzacji usług hotelarskich,
koordynacji i nadzorowanie usług, organizacji konferencji i kongresów, współpracy z innymi firmami
przygotowywania ofert z zakresu oferowanych usług, nadzorowania wszelkich imprez organizowanych w 
hotelu, kontroli i nadzoru pracy pracowników podległych, prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej. 
Następnie zwiedzano wizytowy obiekt hotelarski. Organizacja i standaryzacja sieci hoteli w UK jest podobna
do sieci hotelowych w Polsce.

Janice Carpenter z grupą uczestników projektu                          Wymiana poglądów z Caron Stadden
podczas zawodowej wizyty w  Future Inn Hotel                       z zawodowej wizyty w Future Inn Hotel  
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Dzień V– 23.01.2014 roku
Spotkanie z  Caron Stadden w hotelu Jury's Inn- podsumowanie dnia 22.01. Przejazd grupy do GHQ Training 
(szkoła kursów). Szkołę przedstawiła  Helen Hart – manager szkoły zapoznanie się z ujednoliconym 
systemem kwalifikacji w ramach szkoleń oferowanych przez GHQ, osiągnięcia GHQ w zakresie organizacji 
szkoleń, ocena powodzenia programów szkoleń młodzieży i dorosłych w zakresie przedsiębiorczości.

Helen Hart podczas zajęć merytorycznych                                     
            w pracowni fryzjerskiej                                                     

 
           Helen Hart z grupą uczestników projektu     

                                            podczas zawodowej wizyty w  GHQ       

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dzień V– 23.01.2014 roku
Wizyta grupy uczestników projektu w muzeum marynistycznym. Oceanarium, akwarium morskie tworzący 
zespół zbiorników wypełnionych wodą morską przeznaczonych do hodowli fauny i flory morskiej oraz 
oceanicznej. Oceanarium jest wykorzystywane do hodowli i prezentacji roślin, zwierząt i ryb do 
prowadzenia badań nad biologią. Oceanarium jest utworzone w formie akwarium.  W oceanarium odbywają 
się zajęcia dla najmłodszych dzieci  prowadzone przez biologa. Dzieci poznają świat fauny i flory.

 
Grupa uczestników projektu przed  muzeum marynistycznym
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Dzień V– 23.01.2014 roku

Udział grupy uczestników projektu w lekcji konwersacji w Meridian School of English -Tellus Group. 
Caron Stadden i  David Lindsay przedstawili różnorodne kursy językowe z uwzględnieniem  kształcenia w 
danym zawodzie. Popularne kursy oferowane w Meridian School of English w szczególności, to kursy 
języka angielskiego  uwzględniające słownictwo zawodowe z możliwością odbycia praktyki u angielskich 
pracodawców.

 Zajęcia z konwersacji w Meridian School of English -Tellus Group.
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Dzień VI– 24.01.2014 roku
Spotkanie z  Caron Stadden w hotelu Jury's Inn- podsumowanie dnia 23.01. Przejazd grupy do firmy Outset 
Plymouth, firmy usługowej w zakresie Busines Start-up. Przedstawienie roli firmy przez Kevina Kelway.
Kevin Kelway zapoznał grupę z programem Outset z Kornwalii, dotyczącego skutecznego poszukiwania 
pracy, kluczowych umiejętności i wiedzy potrzebnej do uruchomienia i rozwijania zrównoważonego 
biznesu. Grupa poznała formy szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności, 
rodzaje doradztwa i wsparcie przed  rozpoczęciem działalności jak i w trakcie jego prowadzenia. Metody 
pracy w Outset, to przede wszystkim, warsztaty dotyczące prezentacji o szczególnym  aspekcie finansów 
przedsiębiorstw, interaktywna dyskusja i praca w grupie również trening osobisty jest rodzajem programu 
wsparcia w wyborze własnej kariery zawodowej.  

Kevin Kelway z grupą uczestników projektu na zajęciach w  firmie Outset
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Dzień VI– 24.01.2014 roku
Zwiedzenie przez grupę uczestników projektu City Museum & Art  Gallery w Plymouth, gdzie znajdują 
się zbiory dziedzictwa kulturowego Plymouth oraz regionu Devon i Kornwalii.

Grupa uczestników projektu przed  City Museum & Art  Gallery w Plymouth
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Dzień VI– 24.01.2014 roku                                                        
Przejazd  grupy uczestników projektu do Argyle Community Trust Vocational Training Centre ( centrum 
kształcenia zawodowego). Spotkanie z managrem Trevorem Lowman, który przedstawił uczestnikom cele  
centrum tj. przede wszystkim, nabycie doświadczenia zawodowego trenerów i wiedzy w rozwoju piłki 
nożnej, dbanie o kondycję i zdrowie społeczności lokalnej. Trevor Lowman przedstawił prezentację popartą 
przykładami wyjątkowości Plymouth Argyle Community, w jaki sposób centrum przyczynia się do poprawy 
zdolności w zatrudnieniu, a także służy pomocą studentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Oprócz 
sportu i zabawy uczniowie uczą się konsekwencji postępowania i zachowania, odpowiedzialności za siebie i 
innych w szkole, w miejscu pracy, w domu i w społeczności. Poprzez sport, młodych ludzi zachęca się do 
promowania właściwego zachowania we wszystkich aspektach życia społecznego. Uczniowie korzystają z 
sali komputerowej, uczą się matematyki, j. angielskiego. W Centrum odbywają się praktyki zawodowe  w 
różnych zawodach.

Dyrektor Mark Lovell z uczestnikami projektu i                                               Manager Trevor Lowman  podczas  
grupą uczniów z Polski odbywających praktykę zawodową                 prezentacji w Plymouth Argyle Community

                                                        

-------------
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Dzień VI– 24.01.2014 roku- Argyle Community Trust Vocational Training Centre
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Dzień VII– 25.01. 2014 roku

Spotkanie z  Caron Stadden w hotelu Jury's Inn- podsumowanie dnia 24.01. Przejazd do firmy Tellus Group, 
gdzie nastąpiła ceremonia wręczenia certyfikatów dla uczestników projektu przez kierownictwo Tellus oraz 
ocena projektu i dokumentacji końcowej wizyty. Następnie przejazd do Londynu zakwaterowanie w Hotel 
Umi. Nocne zwiedzanie zabytków historycznych miasta i dziedzictwa kulturowego UK:

 Wręczenie certyfikatów w firmie Tellus Group
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Dzień VII– 25.01. 2014 roku

Ceremonia wręczenia certyfikatów  - uczestnicy projektu wraz z kierownictwem

                                              firmy Tellus Group
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Dzień VIII– 26.01. 2014 roku

Pobyt grupy uczestników w Londynie, dalsze zwiedzanie  zabytków historycznych miasta i dziedzictwa 
kulturowego UK tj. Muzeum Historii Naturalnej- zwiedzanie działów muzeum: botaniki, entomologii, 
mineralogii, paleontologii i zoologii , muzeum techniki, Pałac Buckingham-oficjalna rezydencja brytyjskich 
monarchów- największy na świecie pałac królewski. Oficjalna londyńska rezydencja królowej Elżbiety II. 
Na placu przed pałacem- pomnik królowej Wiktorii. Dalej grupa zwiedziła, Muzeum Tower- w swej historii 
budynek był fortecą, więzieniem, pałacem, a nawet służył jako zoo. Budowla (łącznie z Bramą Zdrajców) 
pilnowana jest przez charakterystycznie ubranych strażników, nazywanych Yeomen Warders. W twierdzy są 
dziś przechowywane liczne zbroje, broń, klejnoty i insygnia koronacyjne (królewski pierścień i jabłko oraz 
berło z krzyżem i największym na świecie brylantem Cullinanem I, a także koronę brytyjską królowej 
Elżbiety zdobioną drugim co do wielkości na świecie brylantem Cullinanem II . Parlament, Big Ben - dzwon
ze St. Stephen Tower czyli wieży zegarowej. Dziś nazwą tą określa się zarówno sam dzwon jak i całą wieżę 
z zegarem. Kolejny londyński symbol to Tower Bridge - jeden z najpiękniejszych mostów zwodzonych 
świata.  Przyjazd  uczestników projektu na lotnisko London- Luton.
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Dzień VIII– 26.01. 2014 roku – dalsze zwiedzanie Londynu
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Dzień IX– 27.01. 2014 roku 

Przylot uczestników projektu do Katowic - Pyrzowic. Powrót planowany był na dzień 26.01.2014., jednakże 
ze względu na odwołanie lotu samolotu, grupa powróciła do Polski w dniu 27.01.2014r. Grupę odebrał z 
lotniska przewoźnik z Olesna i przywiózł do Lublińca.

  

Biuletyn opracowała: koordynator projektu, mgr Jolanta Romańska
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