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EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W SZCECINIE NA LATA 

2018 – 2023 

 

Idea utworzenia Europejskiego Planu Rozwoju  Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie powstał po 
realizacji szeregu działań kulturowych i zawodoznawczych dokonanych przez nauczycieli i 
uczniów szkoły na terenie Europy. Były nimi: 

1. realizacja projektów Comenius (Niemcy, Francja, Finlandia), 
2. rewitalizacja praktyk zawodowych na terenie Niemiec przy współpracy z Polskim 

Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, 
3. realizacja zagranicznych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, 
4. realizacja działań w ramach programu e-Twinning, 
5. realizacja projektu pt. VOCATION-EXPERIENCE-PASSION-OPPORTUNITY (VEPO) 

realizowanym przez szkołę w latach 2016 – 2017 w ramach Projektu Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego 
realizowanego ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020)  na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 
I. Cel wdrożenia EPRS 

 
Celem wprowadzenia Europejskiego Planu Rozwoju  (EPRS) Zespołu Szkół nr 8 w 

Szczecinie (ZS 8) jest poprawa jakości pracy instytucji i jej rozwój przy uwzględnieniu aktualnych 
priorytetów europejskich. Potrzeba utworzenia EPRS wynika z następujących czynników: 

1. dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy, a w szczególności wymaganie przez 
pracodawców konkretnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich od 
pracownika, 

2. zmniejszająca się popularność szkolnictwa zawodowego, 
3. duża konkurencja ze strony szkół ogólnokształcących w obszarze kształcenia przedmiotów 

ogólnych, a w szczególności języków obcych, 
4. zwiększająca się potrzeba mobilności absolwentów szkoły w celu poszukiwania pracy 

uwzględniającej ich potrzeby finansowe, 
5. potrzeba absolwenta szkoły zawodowej uczenia się przez całe życie,  
6. potrzeba umiejętności natychmiastowego dostosowania się do dynamicznego rozwoju 

technologii, urządzeń i narzędzi stosowanych w zakładach pracy. 
 

II. Obszary, w których należy wdrożyć EPRS  
 

EPRS obejmuje następujące obszary: 
 

1. nauczanie przedmiotów zawodowych oraz języków obcych: angielskiego i niemieckiego, 
2. kształcenie kompetencji miękkich,  
3. kwalifikacje kadry uczącej przedmiotów zawodowych oraz języków obcych, 
4. umiejętność absolwentów do natychmiastowego włączenia się do rynku pracy, 
5. marka i wizerunek szkoły na rynku uczniów szkół podstawowych, 
6. zarządzanie szkołą. 

 
III. Cele szczegółowe EPRS  

 
1. wyrównanie jakości nauczania przedmiotów zawodowych oraz języków obcych do jakości ich 

nauczania w innych krajach Europy poprzez: 
1) realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego poza szkołą, 
2) modyfikację programów nauczania przedmiotów zawodowych,  
3) dostosowanie szkolnego programu praktyk zawodowych do potrzeb europejskiego rynku 

pracy, 
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4) dostosowanie programu nauczania branżowego języka zawodowego do rzeczywistych 
warunków pracy w przedsiębiorstwach anglo- i niemieckojęzycznych, 

2. podniesienie poziomu kształcenia multikulturowych kompetencji miękkich wśród uczniów 
szkoły oraz tolerancji dla innych kultur biznesu poprzez: 
1) doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i 

pracodawcą,  

2) doskonalenie umiejętności sensownego, samodzielnego, ciekawego zagospodarowania 
czasu wolnego, 

3) budowę sieci kontaktów z pracodawcami europejskiego rynku pracy, 
4) budowę sieci kontaktów z mieszkańcami innych krajów europejskich, 

3. podniesienie kwalifikacji kadry uczącej przedmiotów zawodowych oraz języków obcych 
poprzez: 
1) poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym 

zawodem, 
2) doskonalenie branżowego języka obcego obowiązującego w warunkach rzeczywistych, 
3) doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i 

pracodawcą, 
4) doskonalenie praktyczne umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, 
5) nawiązanie europejskich kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w 

procesie kształcenia zawodowego, 
4. wykształcenie wśród uczniów, a następnie absolwentów szkoły, gotowości do 

natychmiastowego włączenia się do pozalokalnego rynku pracy poprzez: 
1) wykonywanie zadań zawodowych dla konkretnego pracodawcy w warunkach 

rzeczywistych, 
2) zapoznanie się z technologiami, urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym 

stosowanym w przedsiębiorstwie w innym kraju europejskim,  
3) nawiązanie europejskich kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w 

procesie rozwoju zawodowego i edukacyjnego, 
5. podniesienie rozpoznawalności marki i wizerunku szkoły jako instytucji otwartej na europejski 

rynek zawodowo-edukacyjny, a tym samym pielęgnującej tożsamość narodową poprzez: 
1) propagowanie działań szkoły na europejskim rynku pracy, 
2) promowanie kultury polskiej przez uczniów i nauczycieli szkoły zagranicą, 
3) włączanie uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców w działania upowszechniające 

efekty wynikające z wdrażania projektów realizowanych w ramach Unii Europejskiej, 
4) stworzenie wizerunku absolwenta gotowego podjąć wyzwania europejskiego rynku pracy, 
5) stworzenie wizerunku elastycznej szkoły zawodowej, kształcącej na potrzeby europejskiego 

rynku pracy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli szkół podstawowych oraz doradców 
zawodowych, 

6. ukierunkowanie zarządzania szkołą na europejski rozwój zawodowy nauczycieli i działania 
zawodoznawczo-edukacyjne dla uczniów oraz absolwentów poprzez: 
1) budowę sieci kontaktów z pracodawcami z terenu innych krajów Europy oraz odpowiednie 

zarządzanie nimi, 
2) korzystanie z możliwości realizacji projektów Unii Europejskich z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 
3) uzyskanie Karty Jakości Mobilności w celu realizacji projektów Erasmus+, 
4) rozpoznanie potrzeby i możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły na europejskim rynku 

pracy, 
5) rozpoznanie potrzeby i możliwości absolwentów szkoły uczenia się przez całe życie na 

europejskim rynku edukacyjnym. 
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IV. Planowane działania w kierunku realizacji EPRS 
 

L.p. Nazwa działania Termin działania Bezpośredni 
beneficjenci działań 

1 organizacja praktyk zawodowych na 
terenie Niemiec we współpracy z:  
PTSM,  
Die Jundgenherbergen Deutsches, 
Jungenherbergswerk Landesverban 
Meklenburg – Vorpommen Rostock, 

wrzesień 2018 – 
sierpień 2023, 

uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

2 realizacja projektu VEPO - 2 wrzesień 2018 – 
sierpień 2020 

uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

3 spotkania młodzieży i nauczycieli oraz 
dyrekcji szkoły z pracodawcami 
organizującymi oferującymi pracę na 
terenie Europy 

wrzesień 2018 – 
czerwiec 2023 

uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

4 Udział w obchodach Europejskiego 
Tygodnia Umiejętności Zawodowych 

listopad 2018 - 2023 uczniowie, rodzice, 
nauczyciele szkół 
podstawowych z 
województwa 
zachodniopomorskiego 

5 organizacja zagranicznych szkolnych 
wyjazdów krajoznawczo-tyrystycznych 

maj/czerwiec 2019-
20123 

uczniowie, nauczyciele 

6 organizacja wymiany młodzieżowej ze 
szkoła z Hassfurt w Niemczech 

II semestr roku 
szkolnego 2018/2019 – 
2022/2023 

uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

7 organizacja współpracy ze szkoła 
zawodową w Prenzlau 
(Oberstrufenzentrum Uckermark 
Prenzlau) w Niemczech 

wrzesień 2018 – 
czerwiec 2023 

uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

8 wycieczki zawodoznawcze do Berlina – 
targi turystyczne 

marzec 2019 - 2022 uczniowie, nauczyciele 

9 wycieczki kulturoznawcze do Berlina – 
Jarmark Bożonarodzeniowy 

grudzień 2018-2022 uczniowie, nauczyciele 

10 szkolenia oferowane przez platformę e-
Twinning (Edukacja Rozwoju Systemu 
Edukacji) – szkolenia na temat 
nawiązywania współpracy zagranicznej, 
stosowanie nowoczesnych technologi w 
pracy nauczyciela, 

wrzesień 2018 – 
czerwiec 2023 

nauczyciele 

11 wymiana korespondencji z uczniami z 
Hiszpanii,  

wrzesień 2018 – 
czerwiec 2023 

uczniowie 

12 współpraca ze Stowarzyszeniem 
„Polites” – prowadzenie lekcji 
kulturowych w języku angielskim i 
niemieckim przez rodzimych 
użytkowników lub osób z innych krajów 
europy 

marzec 2019 - 2022 uczniowie, nauczyciele 

13 wnioskowanie i realizacja kolejnych 
edycji projektu VEPO 

wrzesień 2018 – 
sierpień 2023 

uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

14 wniosek do Agencji Narodowej o po realizacji i uczniowie, 
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wydanie Karty Jakości Mobilności rozliczeniu trzeciej 
mobilności Erasmus+ 

nauczyciele, dyrekcja 
szkoły 

15 upowszechnianie działań związanych z 
realizacją EPRS 

wrzesień 2018 – 
czerwiec 2023 

uczniowie, rodzice, 
nauczyciele szkół 
podstawowych z 
województwa 
zachodniopomorskiego 

 
V. Osoby odpowiedzialne za realizację EPRS 

 
Wszyscy nauczyciele oraz dyrekcja szkoły są odpowiedzialni za realizację oraz powodzenie 

zaplanowanych działań w EPRS. Koordynatorem wszystkich przedsięwzięć, terminowością ich 
realizacji oraz monitorowaniem efektów zajmuje się wicedyrektor szkoły.  
 
 

VI. Planowane efekty wdrożenia EPRS 
 

Wizja włączenia zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji uczniów, nauczycieli i 
dyrekcji szkoły uczestniczących w realizacji EPRS przyniesie efekt całej placówce. ZS 8 w 
Szczecinie okaże się szkoła, której:  
 
1. absolwent: 
 
1) posiada takie umiejętności zawodowe jak każdy obywatel Europy, 
2) włada językiem niemieckim i angielskim w sposób umożliwiający funkcjonowanie na rynku 

pracy w całej Europie, 
3) posiada kompetencje miękkie niezbędne do funkcjonowania w europejskim środowisku pracy, 
4) z łatwością poszukuje i znajduje zatrudnienie oraz miejsce zamieszkania na terenie całej 

Europy, 
5) jest gotowy do natychmiastowego włączenia się do pozalokalnego rynku pracy, 

 
2. nauczyciel: 
 
1) posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych na poziomie europejskim, 
2)  posiada kwalifikacje do nauczania języków obcych dla danej branży zawodowej w warunkach 

pracy w przedsiębiorstwach na terenie Europy, 
 
3. wizerunek i marka to:  

 
1) otwartość na europejski rynek zawodowo-edukacyjny, 
2) orientacja na europejski rozwój zawodowy nauczycieli i działania zawodoznawczo-edukacyjne 

dla uczniów oraz absolwentów. 


