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Newsletter #2 - Uppsala – Spotkanie partnerów w Szwecji 
 

Miło nam przedstawić drugi newsletter From VET to WOW – projektu współfinansowanego w 

ramach programu europejskiego Life Long Learning. Ten projekt ma na celu poprawę i rozwój 

form współpracy miedzy szkołami zawodowymi (VET - Vocational Education and Training 

organisations) i światem pracy (WOW - World of Work). Przyczynią się do tego dwa 

główne produkty projektu: Konkurs „Szkoła najlepsza we współpracy ze światem 

pracy” oraz dobre praktyki zebrane przez partnerów.  

Chciałbyś wiedzieć więcej? Sprawdź link - http://vet-wow.inncrea.eu/ 

Zapraszamy do lektury newslettera! 

Konkurs 
 

Dążysz do zwycięstwa? 

Konferencja 
 

Partnerzy From VET to WOW 

organizują konkurs “SZKOŁA 

NAJLEPSZA we współpracy ze 

światem pracy” dla szkół 

zawodowych, które w innowacyjny 

sposób współpracują z podmiotami 

rynku pracy. 

Konkurs będzie miał edycje narodowe 

w Polsce, Holandii, Hiszpanii i 

Szwecji. Ogłoszenie konkursu nastąpi 

w kwietniu, a jego przebieg uwieńczy 

gala wręczenia nagród w 

październiku/listopadzie.  

Instytucje kształcenia zawodowego 

wszystkich stopni są zaproszone do 

udziału w konkursie według zasad 

określonych przez poszczególnych 

partnerów.  

Jury w każdym z krajów wybierze 

zwycięzców. Poza honorowym 

dyplomem, zwycięzcy będą mogli 

wziąć udział w międzynarodowym 

spotkaniu partnerów.  

Odwiedź naszą 
stronę:  

http://vet-wow.inncrea.eu/ 

by zgłosić do uczestnictwa swoją 

szkołę lub inną znaną Ci placówkę. 
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Podczas spotkania “From VET to 

WOW” w Uppsali (Szwecja) 

zorganizowaliśmy otwartą 

konferencję z zaproszonymi 

prelegentami i gośćmi z 

organizacji związanych ze 

szkolnictwem zawodowym i 

św iatem pracy w Szwecji.  

Po prezentacjach nastąpiła ciekawa 

wymiana pomysłów i doświadczeń 

między uczestnikami.  

Jednym z kluczowych tematów było 

pytanie: “Jak motywować uczniów do 

edukacji zawodowej?” Przez długi 

czas Szwecja próbowała 

zaangażować przedsiębiorstwa, a 

mimo tego wciąż w wielu branżach 

brakuje zainteresowania młodzieży.  

http://vet-wow.inncrea.eu/


Nawet programy współpracy, które 

kończyły się 100% poziomem 

zatrudnienia uczniów zostały 

zamknięte z powodu braku chętnych.  

Zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych pracowników w 

Europie jest duże i mówi się, że mimo 

kryzysu finansowego, gdyby 

kwalifikacje pracowników były 

odpowiednio dopasowane, 

bezrobocie byłoby dużo mniejsze.  
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“Koordynator projektu From 

VET to WOW ” 

INNCREA 
Pres: http://bit.ly/VET_WOW 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bengt Weidow 
“Director of Education” 

Skolverket 
Pres:http://bit.ly/SE_EDUCATION 
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Söderström 
“Process coordinator Compe- 

tence forum” 
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Uppsala Län 
Pres:http://bit.ly/SE_REGIONAL 

 
 
 

 

Stefan Skimutis 
“International Coordinator 

 

Dpt. of Analysis & Research” 

Yrkeshögskolan 
Pres:http://bit.ly/1jSeUS5 

 
 
 
 
 
 

Torun Scmitz 
“WPL coordinator and developer 

of new VET-programs” 

Folkuniversitetet 
Pres:http://bit.ly/SE_Folkuniversity 

 

 
 
 
 
 
 

Gunnar 

Danielsson 
“Head Master & CEO for Uppsala 

region of Folkuniversitetets” 

Folkuniversitetet 

 

Eva Hellstrand 

Tuomo Niemelä 
“Addult Training Strategists” 

Uppsala Kommun 
Pres:http://bit.ly/SE_UPPSALA 

http://bit.ly/VET_WOW
http://bit.ly/SE_EDUCATION
http://bit.ly/SE_REGIONAL
http://bit.ly/1jSeUS5
http://bit.ly/SE_Folkuniversity
http://bit.ly/SE_UPPSALA


Spotkanie partnerów 
 

Partnerzy projektu “From 

VET to WOW”  spotkali się 27 

i 28 lutego w Uppsali - 

Szwecja. 
 

Gospodarzem spotkania był szwedzki 

partner SMEBOX AB (http://www. 

smebox.com/) oraz VET 

Folkuniversietet. 

(http://www.folkuniversitetet. se/) 

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji 

nt. szkicu scenariusza konkursu 

SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy 

ze światem pracy.  

Praca przebiegała sprawnie, a 

jednocześnie stało się jasne, że 

narodowe edycje konkursu będą się 

różniły między sobą. Fakt ten został 

odnotowany z troską o końcowe 

rezultaty projektu.  

Drugi dzień spotkania 

administracyjnego został poświęcony 

na kwestie rozpowszechniania 

projektu i jego rezultatów. 

Podkreślono, że partnerzy wezmą 

udział w konferencjach i 

wydarzeniach rozpowszechniających 

jako prelegenci, zaangażują lokalne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

media, włączą się w lokalne 

wydarzenia i będą promować projekt 

na swoich stronach internetowych.  

Na koniec partnerzy określili plan 

pracy na nadchodzący czas, w 

związku z organizacją konkursu i 

zbieraniem dobrych praktyk 

współpracy VET i WOW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaplanowano konferencję końcową 

projektu na czerwiec 2015. Jesteś 

zainteresowany udziałem? Skontaktuj 

się z partnerem projektu w Twoim 

kraju. Dane kontaktowe znajdziesz na 

końcu newslettera. 

http://www/


Spotkanie w Uppsali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsala przywitała partnerów 

najcieplejszą końcówką lutego w 

ostatnich latach. Temperatura 

powyżej zera i brak śniegu z jednej 

strony przyniosły ulgę, a z drugiej 

rozczarowanie. Natomiast dzięki temu 

mogliśmy bez problemów dotrzeć na 

miejsce spotkania, jak również do 

hotelu i do miejsc kultury.  

Pierwszego dnia zjedliśmy typowy 

szwedzki lunch w Cajsa´s 

Kök.(http://www.cajsas-kok.se/en- 

glish.aspx) 

Na kolację mieliśmy interesujące 

dania kuchni greckiej serwowane 

przez syryjską restaurację w sercu 

Uppsali, Tzatziki 

(http://www.tzatziki.se/) 

Ostatni lunch zjedliśmy w przerwie 

wizyty studyjnej w restauracji szkoły 

Ekeby (http://bit.ly/1mW99Yn) – były 

to pyszne dania przygotowane przez 

uczniów. Na koniec filiżanka kawy lub 

herbaty i wizyta w restauracyjnej 

kuchni, gdzie mogliśmy zobaczyć proces 

kształcenia zawodowego „za kulisami”.  

Jak zwykle był też czas na aktywności 

kulturalne oraz zwiedzanie 

historycznych miejsc Uppsali, jednak 

w piątek wieczorem partnerzy musieli 

już wracać do domu.  

Dziękujemy Destination Uppsala za 

przygotowanie pakietu informacyjnego 

dla naszych gości. 

(http://www.destinationuppsala.se/en/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następne spotkanie 
Kolejne spotkanie From VET to WOW odbędzie się w Teror, Gran Canaria, w Hiszpanii. 

Podczas tego spotkania będziemy monitorować przebieg konkursów, jak również skupimy się na dobrych praktykach i 

przewodniku nt. budowania efektywnych relacji między VET i WOW.  
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