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Projekt  „Naszą misją jest nauczać, pasją uczyć się”, 

 

Projekt „Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej”,  Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, nr projektu: 

 POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080205 

 

 

Projekt „Naszą misją jest nauczać, pasją uczyć się”, numer projektu POWERSE-2020-1-

PL01-KA101-080205 jest to projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+, w 

ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Projekt „Naszą misją jest naucza, pasją uczyć się” realizowany jest przez Zespół Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich, Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk na podstawie umowy 

zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie (02-305) przy 

Al. Jerozolimskich 142a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 24777, NIP 526-10-

00-645, REGON 010393032 oraz Gminą Miasta Gdańska na podstawie pełnomocnictwa 

szczególnego udzielonego dyrektorowi ZSGH Pani Wiesławie Bromber do reprezentowania 

Gminy Miasta Gdańska we wszystkich sprawach   dotyczących działań projektowych. 

 

 Informacje o projekcie 

 

1. Projekt  „Naszą misją jest naucza, pasją uczyć się”, numer projektu: POWERSE-2020-1-

PL01-KA101-080205 realizowany jest w  ZSGH , Aleja Legionów 7 80-441 Gdańsk przez 

okres 24 miesięcy; rozpoczyna się 2020-10-01 i zakończy się 2022-09-30. Projekt 

realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu ”Międzynarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej” 

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 127 426,61 PLN 

 



                               

 
Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja 

Europejska, ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość 

merytoryczną, ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

 

Strona | 2 

Dofinansowanie dotyczy: 

a) opłaty za kurs/szkolenie, 

b) podróży, 

c) wsparcia indywidualnego na czas trwania mobilności zagranicznej, 

d) udziału w przygotowaniu językowo-pedagogicznym,  

e) materiałów edukacyjnych. 

 

2. Projekt zakłada udział 14 członków kadry Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 

w Gdańsku i jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w obszarze wsparcia nauczycieli w 

podniesieniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz metodycznych poprzez 

umożliwienie im udziału w odpowiednich kursach i szkoleniach zagranicznych. Projekt 

zakłada udział kadry w kursach językowych na Malcie, językowo - metodycznych w 

Irlandii, Finlandii, Włoszech oraz Hiszpanii. Oprócz tego, projekt obejmuje obserwacje 

zajęć w szkole gastronomiczno-hotelarskiej w Pachino na Sycylii oraz kurs zawodowy dla 

kadry nauczycieli zawodu we Włoszech. 

 

3. Wyjazdy na praktyki zawodowe poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowo-

pedagogicznym.  

 

Cele projektu 

 

1. Udział w Projekcie ma na celu:  

a) nabycie nowych umiejętności zawodowych, 

b) wzrost kompetencji językowych, 

c) wzrost umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym, 

d) zwiększenie świadomości międzykulturowej, wartości europejskich takich jak 

tolerancja i równouprawnienie, 

e) wzrost prestiżu szkoły w regionie i współpracy ze środowiskiem branżowym, 

f) zwiększenie europejskiego wymiaru ZSGH.  
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Uczestnicy i kryteria formalne uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej oraz nauczycieli/ek przedmiotów 

zawodowych, ogólnych oraz języków obcych: języka angielskiego, włoskiego, 

hiszpańskiego: 

2. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 14 uczestniczek/ uczestników:.  

trzech nauczycieli przedmiotów ogólnych lub zawodowych, którzy będą uczestniczyć w 

kursie języka angielskiego w szkole językowej na Malcie, 

czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych, wyłonionych spośród nauczycieli 

przedmiotów: pracownia usług gastronomicznych, technologia gastronomiczna z 

towaroznawstwem, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia 

obsługi konsumenta, organizacja usług gastronomicznych, usługi kelnerskie oraz zasady 

żywienia człowieka. Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w szkoleniu zawodowym 

we Włoszech, 

jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz jeden nauczyciel języka włoskiego. 

Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w mobilności job shadowing, polegającej na 

obserwacji pracy szkoły we Włoszech, 

dwóch nauczycieli języka angielskiego, jeden nauczyciel języka włoskiego, jeden 

nauczyciel języka hiszpańskiego, którzy wezmą udział kursach metodycznych w Irlandii,  

Finlandii, we Włoszech oraz Hiszpanii, 

jeden członek kadry zarządzającej szkoły, który weźmie udział w dwutygodniowym kursie 

języka angielskiego dla kadry zarządzającej w jęz. angielskim w szkole na Malcie. 

 

 

Koordynatorka projektu 

                                                                                                               Elwira Wiśniewska 

 

 


