
7

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest na półmetku realizacji trzech dużych projektów w ramach programu
Erasmus+ w których poza wielickim technikum udział bierze 14 szkół średnich z 8 europejskich państw – Hiszpanii, Portugalii, Włoch,
Francji, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Serbii.
Koordynatorem wszystkich projektów jest nauczycielka języka angielskiego w PCKZiU pani Beata Chla a udział biorą w nich uczennice
i uczniowie Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Informatycznego
i Technikum Gastronomicznego oraz nauczyciele Iwona Brzęk, Joanna Kaczor, Iwona Windak, Tomasz Gąsienica, Mariusz Kowalski.

W ostatnich latach na rynku pracy coraz
częściej poszukiwani są pracownicy którzy
oprócz znajomości języka obcego, fachowej
wiedzy czy konkretnych umiejętności w danej
dziedzinie mogą wykazać się posiadaniem tzw.
kompetencji miękkich lub inteligencji emocjo-
nalnej czyli umiejętnością pracy w grupie, łatwoś-
cią komunikowania się z innymi czy odpornoś-
cią na stres. Inną pożądaną przez pracodawców
cechą jest przedsiębiorczość kandydatów czyli
ich zdolność do rozwijania pomysłów i podej-
mowania ryzyka zawodowego. Tym nowym po-
trzebom pracodawców i procowników dedyko-
wany jest projekt Erasmus+ Emotional and en-
trepreneurial education in vocational training,
w którym poza PCKZiU w Wieliczce biorą udział
szkoły IES Luis Bunuel w Alcorcon/Madryt (Hisz-
pania), ITES Bodoni w Parmie (Włochy), Liceo
Scientifico Morandi w Finale Emilia /Modena
(Włochy), Pravno-Poslovna Skola w Niszu (Ser-

bia), Lycee Jules Ferry w Montpellier (Francja)
i Liceul Tehnologic “Constantin Brancoveanu” w
Targoviste (Rumunia).

Jak dotąd odbyły się 4 spotkania wyjazdo-
we uczestników projektu (tzw. mobilności) – w
Madrycie (XI 2018), Wieliczce (II 2019), Targo-
viste (IV 2019– spotkanie szkoleniowe dla nau-
czycieli) oraz Niszu (V 2019) podczas których
uczniowie i nauczyciele wzięli udział w wielu war-
tościowych spotkaniach m.in.w warsztatach po-
święconych muzykoterapii i jej znaczeniu w bu-
dowaniu odporności na stres (Madryt), zajęciach
na temat roli inteligencji emocjonalnej w kształce-
niu zawodowym (Wieliczka), wykładu do-
tyczącego tworzenia profesjonalnego biznes
planu oraz targach promujących poszczególne
kraje i przygotowane przez uczniów ich własne
narodowe stoiska (Nisz). Przywołane zajęcia pro-
wadzone były przez profesjonalistów: psycho-
logów biznesu (np. Artura Krupę, trenera i kie-

rownika merytorycznego Szkoły Trenerów –
Konsultantów oraz procesu certyfikacji kompe-
tencji trenerskich we Wszechnicy UJ), naukow-
ców (np. profesor Jelenę Perovic z Uniwersyte-
tu w Belgradzie czy Milosza Todorovicia z Uni-
wersytetu w Niszu). Uczestnicy mobilności wy-
mieniali się ponadto doświadczeniami związa-
nymi z kształceniem zawodowym w poszcze-
gólnych krajach oraz dzielili wypracowanymi
dotąd rozwiązaniami edukacyjnymi.

Przed uczestnikami tego projektu jeszcze 3
wyjazdy – w październiku 2019 do Francji, a w
kolejnym 2020 roku dwukrotnie do Włoch. Temat
działań pozostaje ten sam – rozwijamy inteli-
gencję emocjonalną i przedsiębiorczość na-
szych uczniów a co za tym idzie dbamy o po-
prawę jakości prowadzonego szkolenia zawo-
dowego i lepszego dostosowania do potrzeb
współczesnego rynku pracy jej nowych młodych
uczestników!

W realizację projektu Build a bridge bet-
ween European nations zaangażowane są:
PCKZiU Wieliczka, IISS Archimede w Taranto
(Włochy), IES Castelar w Badajoz (Hiszpania),
Forave Lousado-Porto (Portugalia) oraz CHSU
w Sofii (Bułgaria) i w jego ramach odbyły się jak
dotąd dwie wymiany młodzieży i nauczycieli:
pierwsze spotkanie w Wieliczce w listopadzie
2018 oraz drugie w Lousado-Porto w marcu
2019, natomiast na kolejny rok szkolny zapla-
nowane są kolejne trzy – w Badajoz w paź-
dzierniku 2019, w Sofii w marcu 2020 oraz w Ta-
ranto w maju 2020.

Tematem przywołanego przedsięwzięcia
jest idea budowania interkulturowych mostów
łączących poszczególne narody Europy, mos-
tów rozumianych jako metafory tego co może
łączyć i budować porozumienie, tak na płasz-
czyźnie jednostkowej-między poszczególnymi
ludźmi jak i grupowej-między narodami; „Bu-
dujemy za dużo murów a za mało mostów” po-
wiedział kiedyś przywołany podczas zajęć pro-
jektowych Izaak Newton i trudno nie zgodzić się

z tym zdaniem, mając w pamięci wydarzenia
choćby z ostatniego wieku w historii Europy. Aby
znaleźć i zastosować możliwe sposoby i drogi
budowania dobrych i trwałych relacji uczestni-
cy obu mobilności musieli przede wszystkim za-
dbać o ciepłą atmosferę wzajemnych spotkań
i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni,

czemu służyły m.in. integracyjne zajęcia
„przełamywania lodów”, przeprowadzona w
międzynarodowych grupach edukacyjna gra
miejska na Kazimierzu w Krakowie oraz kolej-
na w Lousado, warsztaty na których młodzież
uczyła się wzajemnie kroków do tradycyjnych
narodowych tańców (m.in. Poloneza), konkurs

fotograficzny „Mosty w Porto”, tworzenie makiet
mostów-ilustracji do opowiadań literackich czy
współtworzenie teatru kreatywnego pole-
gającego na budowaniu fizycznego przedsta-
wienia symbolu projektu – mostu między pań-
stwami Europy. Realizację ostatniego zadania
młodzież zilustrowała lekturą cytatów-myśli
bardziej i mniej znanych filozofów, artystów, po-
lityków poświęconych roli mostu-porozumienia
w dziejach człowieka, narodu i całej ludzkości
oraz możliwych a często dramatycznych kon-
sekwencji wynikających z porzucenia idei bu-
dowy dobrych relacji między ludźmi w historii Eu-
ropy. Dla nas – uczniów i nauczycieli szczególne
znaczenie wydaje się mieć zdanie wypowie-
dziane przez dwudziestowiecznego amery-
kańskiego pisarza Ralpha Ellisona „Edukacja to
kwestia budowania mostów”.

Budowaniu więzi podczas obu wymian
sprzyjał ponadto fakt iż młodzież uczestnicząca
w projekcie mieszkała w rodzinach swoich
polskich bądź portugalskich partnerów i brała
udział w ich codziennym życiu – posiłkach, roz-
mowach, różnych sposobach spędzania wol-
nego czasu. Relacje uczestniczących w pro-
jekcie uczniów świadczą o tym, że jest to za-
wsze jeden z najważniejszych aspektów każdej
wymiany.

EDUKACJA EMOCJONALNA I PRZEDSIĘBIORCZA
W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
(Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” KA 202)

ZBUDUJMY MOST MIĘDZY NARODAMI EUROPY
(Edukacja Szkolna Akcja 2 „Współpraca Szkół” KA 229)

Let us bring Europe together for herita-
ge to projekt w którym, poza Technikum w Wie-
liczce, udział biorą Colegiul Economic w Buzău
(Rumunia), IES Nosa Señora Dos Ollos Gran-
des w Lugo (Hiszpania), Ryto Gimnazija w Dru-
skiennikach (Litwa) oraz IISS Galileo Galilei w
Avezzano (Włochy).

Ponieważ tematem projektowych wymian
jest kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Eu-
ropy, podczas kolejnych wyjazdów (mobilności)
uczestnicy dzielili się informacjami o naj-
ważniejszych materialnych i niematerialnych
zabytkach swoich krajów, zwiedzali kulturowo
najważniejsze dla danego regionu miejsca
(zwykle były to zabytki zapisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO), brali
udział w warsztatach ludowego rzemiosła, ob-
chodach uroczystości narodowych i regional-
nych.

I tak w Rumunii (XI 2018) nasi uczniowie
zwiedzili m.in. miasto Buzău, skansen-Muze-
um Wsi w Bukareszcie oraz – również w sto-
licy – Pałac Parlamentu (niegdyś siedzibę ko-
munistycznego dyktatora Ceausescu), uczest-
niczyli w obchodach dnia św. Andrzeja oraz
Święta Narodowego Rumunii, spotkali z pre-
zydentem miasta Buzău. Z kolei w Lugo w
Hiszpanii (III 2019) uczestnicy wymiany obej-
rzeli najstarszy w Europie mur rzymski i ka-
tedrę w Lugo, katedrę z grobem św. Jakuba

w Santiago de Compostela (pokonując przy
tym 4 km trasy pielgrzymkowej), w tym samym
mieście starówkę, uniwersytet i muzeum et-
nograficzne oraz Wieżę Herkulesa czyli sta-
rożytną latarnię morską w La Coruna.

Szukali ponadto śladów kulturowych w
mieście Lugo podczas gry miejskiej (z wyko-
rzystaniem aplikacji Wikiloc), wzięli udział w
dyskusji na temat ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego oraz w koncercie muzyki hiszpań-
skiej połączonym z warsztatami gry na tam-
burynie; odwiedzili również burmistrza Lugo.
Gospodarze Druskiennik na Litwie (VI 2019)
starali się by kulturę litewską uczestnicy pobytu
mogli doświadczyć różnymi zmysłami, nie tyl-
ko wzroku (oglądanie rzeźb w podwileńskim
Parku Europy oraz w Parku Sztuki Regional-
nej w Druskiennikach, zwiedzanie najważnie-
jszych zabytków Wilna i Trok), ale i słuchu
(udział w koncercie i pokazie tańców narodo-
wych, nauka ludowej piosenki w języku litew-
skim) a nawet smaku (degustacja tradycyjnych
dań litewskich m.in „cepelinów” w rodzinach).

Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć
Litwę o jakiej nie przeczyta się w przewodni-
kach – zanurzoną w ludowej kulturze, pełnej
tradycyjnych zapachów i smaków, wyjątkowo
bogatą przyrodniczo, wreszcie dumną z lo-
kalnych twórców i artystów, spośród których na
szczególną uwagę zasługuje postać Mikalojusa
Czurlonisa, twórcy uznawanego za narodo-
wego wieszcza Litwy.

Temat kulturowego dziedzictwa Europy
kontynuowany będzie podczas kolejnych mo-
bilności w Avezzano (XI 2019) oraz Wielicz-
ce (III 2020).

POŁĄCZMY EUROPĘ DLA DZIEDZICTWA
(Edukacja Szkolna Akcja 2 „Współpraca Szkół” KA 229)


