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Miło nam ogłosić, że projekt From VET to WOW został ukończony z 
sukcesem!  

Głównymi celami tego projektu były: międzynarodowa wymiana pomysłów na 

nowe modele współpracy między szkołami zawodowymi (VET) a światem pracy 

(WOW) oraz pokazanie uczestnikom projektu, w jaki sposób rozwijać 

współpracę ze światem biznesu. Projekt był realizowany przez organizacje z 4 
krajów europejskich: Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii.  

Ostatnie spotkanie wszystkich partnerów miało miejsce w Krakowie, w 

dniach 27-28 maja 2015. Było połączone z eventem promocyjnym, 

zorganizowanym we współpracy i w budynku Gimnazjum nr 17 w Krakowie. 

Projekt został przedstawiony nauczycielom i uczniom gimnazjum, którzy z kolei 
opowiedzieli i pokazali gościom swoją szkołę. Ponadto, laureaci szwedzkiej 

edycji konkursu „Szkoła Najlepsza we współpracy ze światem pracy” 

zaprezentowali sposoby, w jakie organizują współpracę z firmami, między 

innymi w formie praktyk uczniowskich. Była to interesująca prezentacja, która 

wzbudziła liczne pytania, na które wyczerpująco odpowiadali goście ze 
szwedzkiej szkoły średniej.  

Po prezentacjach przyszedł czas na grę 

Chłopska Szkoła Biznesu (“Peasant Business 

School”) – jest to gra planszowa i 

interaktywna. Gra jest używana w nauce 
przedsiębiorczości w polskich szkołach, lecz 

stosuje się ją również w szkoleniach dla 

dorosłych lub dla rozrywki. Dzięki niej 

można rozwijać umiejętności 

przedsiębiorcze i miękkie.  

Podczas eventu uczestniczy grali w parach  

- goście z zagranicy z polskimi uczniami. 
Wspólnie odkrywali zasady gry i ustalali 

taktykę. Była to interesująca współpraca, 

wszyscy wykazali się kreatywnością i 

otwartością. 

Event został włączony do obchodów 

Krakowskiego Tygodnia Zawodowców 
(Krakow’s Week of Vocational Education). 
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Warto wspomnieć spotkanie partnerów w Holandii, w dniach 5-6 marca 2015. Poza 

spotkaniem administracyjnym, partnerzy razem ze słuchaczami zwiedzili szkołę Summa 

College w Eindhoven. W ramach prezentacji jej uczniowie opowiadali o systemie edukacji w ich 

szkole, szkolnych praktykach w przedsiębiorstwach i odpowiadali na szereg pytań ze strony 

partnerów. Podczas spotkania partnerzy przedstawili także metody i dobre praktyki współpracy 

szkół ze światem pracy. 
 

Zapraszamy nauczycieli i trenerów szkół zawodowych do współpracy w projekcie. Jeśli chcą 

Państwo poznać nowe trendy we współpracy ze światem pracy, zapraszamy do dołączenia do 

nas na Facebook’u! 

Dzięki współpracy międzynarodowej i wymianie doświadczeń nauczycieli/trenerów oraz 

przedstawicieli biznesu z różnych krajów możemy zyskać szerszą perspektywę w stosunku do 

współpracy szkół ze światem pracy. Dzięki takiej współpracy, przejście uczniów ze szkół do 
pracy będzie łatwiejsze i efektywniejsze.  

Na stronie internetowej projektu można znaleźć: 

Bazę metod i dobrych praktyk współpracy szkół ze światem pracy 

Plan współpracy szkół ze światem pracy 

SECMO (NL) 

Email: projects@secmo.nl 

Strona internetowa: 
www.secmo.nl 
 

 

Fundacja InnCrea (PL) 

Email: mf@kszia.internetdsl.pl  

Strona internetowa: www.inncrea.eu 

 

IES TEROR (ES) 
Email: 35010269@gobiernodecanarias.org 

Strona internetowa: 

www.iesteror.com 
 

SMEBOX AB (SE) 
Email: Kenneth.sundin@smebox.com 

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 
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!  

 

https://www.facebook.com/from.vet.to.wow 
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