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Miło nam przedstawić Państwu projekt o nazwie From VET to WOW. Z języka 

angielskiego w tym kontekście VET (Vocational Education and Training) oznacza 

edukację i szkolenia zawodowe, a WOW (World of Work) – świat pracy. Głównymi 
celami projektu są: międzynarodowa wymiana pomysłów na nowe modele 
współpracy między szkołami zawodowymia a światem pracy i pokazanie 

uczestnikom projektu, w jaki sposób nawiązać taką współpracę. Projekt jest 

realizowany przez organizacje z czterech krajów europejskich: Polski, Szwecji, 
Holandii i Hiszpanii.  

 

 

Zapraszamy nauczycieli i trenerów z edukacji zawodowej do współpracy w projekcie. 

Jeśli chcą Państwo rozwinąć swoją wiedzę o świecie pracy i mieć możliwość opracować 

plan współpracy między Państwa szkołą a światem pracy, proszę do nas dołączyć!  

Dzięki międzynarodowemu partnerstwu i planowanym dyskusjom między nauczycielami 

i trenerami ze szkół zawodowych oraz reprezentantami biznesu, uczestnicy zdobędą 

szerszą perspektywę możliwej współpracy między edukacją zawodową a 

przedsiębiorcami. Korzystając z takiego partnerstwa, uda się stworzyć lepsze warunki do 

przejścia ze szkół do świata pracy dla uczniów.  

Celami partnerstwa są: 

1. Poznanie nowych modeli współpracy między szkołami zawodowymi i światem pracy 

w lokalnych kontekstach. 

2. Rozwój kompetencji zawodowych iwiedzy uczestników w zakresie współpracy 

między szkołami zawodowymi a światem pracy.  

3. Poprawa umiejętności przedsiębiorczych uczestników. 

4. Znalezienie i dzielenie się nowymi metodami efektywnego przejścia ze szkół do świata 

pracy.  

5. Dzielenie się dobrymi praktykami współpracy szkół zawodowych ze światem pracy. 

6. Promocja współpracy między szkołami, pracodawcami i sektorem publicznym. 

 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  
programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie 
stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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Głównym celem projektu From VET to WOW jest międzynarodowa wymiana informacji na temat 

sposobów współpracy szkół zawodowych i technicznych ze światem pracy. W projekcie biorą udział 

partnerzy z 4 krajów europejskich: Polski, Holandii, Hiszpanii i Szwecji. 

 

W ramach projektu szkoły będą mogły m. in.: 

o wziąć udział w konkursie „SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy ze światem pracy”, 

o współtworzyć i korzystać z bazy metod i dobrych praktyk współpracy z otoczeniem 

biznesowym, 

o korzystać z broszury proponującej plan współpracy szkół zawodowych i technicznych ze 

światem pracy, która zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. 

Partnerzy projektu 
Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea" (Polska) jest 

koordynatorem projektu From VET to WOW.  

Misją Fundacji jest: 

 wspieranie kreatywności i innowacyjności, 

 wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji i kompetencji społecznych, 

 promowanie kreatywności, 

 edukacja, 

 promowanie różnorodności kulturowej i komunikacji międzykulturowej, 

 pobudzanie wrażliwości estetycznej, rozwój kreatywnego myślenia i intuicji dzieci, 

młodych osób i dorosłych, 

 rozwój kreatywności i innowacyjności prywatnego i publicznego sektora poprzez 

warsztaty. 

Fundacja InnCrea promuje innowacyjność i kreatywność wśród osób w każdym wieku i pochodzących 

ze wszystkich grup społecznych. 

Fundacja “InnCrea”  

Manager Projektu – Maria Karkowska 

e-mail: mf@kszia.internetdsl.pl 

Strona internetowa: www.inncrea.eu 

 

 

Stichting voor Educatie-, Cultuur- en Migratie Onderzoek jest partnerem projektu z Holandii. 

Jest to fundacja, której misją jest: 

1. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań dla wyrównywania szans edukacyjnych wśród imigrantów.  

2. Przygotowywanie wysokiej jakości badań dla sektora publicznego, uniwersytetów, szkół i 

przedsiębiorstw. 

3. Wspieranie grup defaworyzowanych (młodych ludzi, kobiet, dzieci, imigrantów, itd.) poprzez 

rozwój programów szkoleniowych zgodnych z ich potrzebami. 

4. Pomoc w wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji.  

 

Głównym rodzajem działalności fundacji jest organizacja kursów i warsztatów, opracowywanie i 

zarządzanie projektami w różnych dziedzinach edukacji, kultury i migracji, prowadzenie badań, 

opracowywanie nowych koncepcji dla edukacji.  

SECMO 
Strona internetowa: www.secmo.nl 
 

 

Instituto De Educacion Secundaria Teror jest partnerem projektu z Hiszpanii.  

IES TEROR jest instytutem w ramach gminy Teror. Pod jego skrzydłami jest 888 uczniów i 70 

nauczycieli w ramach edukacji i szkoleń zawodowych na poziomie szkoły średniej, m.in. na 

specjalnościach: administracja, elektryka i elektronika oraz zdrowie.  

Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, to instytut posiada rozległe doświadczenie w organizacji praktyk 

oraz w szkoleniu zawodowym w różnych profesjach. 

IES TEROR 

 
Strona internetowa: www.iesteror.com 

SMEBOX AB jest partnerem projektu ze Szwecji. 

SMEBOX AB jest siecią przedsiębiorstw działających w różnych sektorach i z różnymi partnerami. 

Firma SMEBOX powstała w 1999 roku i jej działalność opierała się na opracowywaniu narzędzi i 

metod treningów i rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich właścicieli. Działalność w 

Szwecji odbywa się na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ale jest poszerzona również o 

projekty międzynarodowe. 

Nazwa SMEBOX jest zlepkiem „SME” (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz „toolBox” - dosł. 

pudełko narzędzi – dla małych firm. Kluczowe słowa w pracy SMEBOX na rzecz przedsiębiorstw to: 

Inspiracja, Wiedza i Rozwój. SMEBOX prowadzi również SME Academy – Europejską Sieć wiedzy 

dla i o małych i średnich przedsiębiorstwach. 

SMEBOX AB  
 
Strona internetowa: 

www.smebox.com 

 

 
 
From VET to WOW ma stronę internetową i fanpage na Facebooku! Poza opisem projektu, strona 
internetowa zawiera bieżące rezultaty projektu oraz dzięki niej można śledzić jego przebieg.  

http://vet-wow.inncrea.eu 
www.facebook.com/from.vet.to.wow 

Nasz fanpage na Facebooku służy do publikacji informacji na temat projektu, ciekawych inicjatyw 
współpracy szkół z otoczeniem biznesu oraz do stworzenia możliwości kontaktu z każdym, kto jest 
zainteresowany projektem From VET to WOW. Dołącz do nas i odwiedź naszą stronę! 

 

http://www.secmo.nl/
http://www.iesteror.com/
http://www.smebox.com/

