
                                                                 

 

 

 „Kształcenie zawodowe – droga do sukcesu” 

 

W ramach projektu, w październiku 2010 roku została zorganizowana tygodniowa międzynarodowa 

wymiana 20 osób związanych z kształceniem zawodowym w branży rzemieślniczej. Rekrutacja została 

przeprowadzona  wśród pracowników katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz zrzeszonych z niej Cechów. 

Instytucją przyjmującą uczestników było Towarzystwa Rozwoju Santa Cruz de Tenerife, które ma ogromne 

doświadczenie w planowaniu i organizowaniu szkoleń zawodowych. 

 

 

Wyjazd do Towarzystwa Rozwoju Santa Cruz de Tenerife był odpowiedzią na zgłaszane wcześniej przez 

potencjalnych uczestników potrzeby zmian  oraz konieczność modyfikowania metod opracowania 

programów szkoleniowych oraz samych metod szkoleniowych.  

Wyjazd na Teneryfę do instytucji przyjmującej był poprzedzony szkoleniem językowym oraz 

kulturowym. Przygotowanie kulturowe zostało podzielone na dwa etapy, pierwszy etap odbył się w kraju 

jeszcze przed wyjazdem Beneficjentów a drugi na Teneryfie.  

 

     



                                                                 

 

 

 

Celem projektu było: 

• Poznanie nowych metod opracowania szkoleń, 

• Zapoznanie się z odmiennymi metodami szkoleniowymi, 

• Wymiana doświadczeń w zakresie szkoleń zawodowych, 

• Poznanie „dobrych praktyk” stosowanych w kształceniu zawodowym w Hiszpanii, 

• Zdobycie nowych kwalifikacji i rozwój osobisty uczestników, 

• Nawiązanie współpracy międzynarodowej. 

 

       

 

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Wymiana zaplanowana w 

projekcie przyczyniła się do wypracowania „dobrych praktyk”, które mogą być przeniesione na grunt polski i 

wykorzystane przez Beneficjentów. 

 

 



                                                                 

 

 

 

Projekt umożliwił zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, które są wdrażane do codziennej pracy 

zawodowej Ponadto możliwość udziału w projekcie zwiększyła motywację uczestników do nauki języków 

obcych.                                                                       

Rezultaty realizacji projektu zostały zebrane i przedstawione w materiale upowszechniającym, który 

przyczyni się do wzrostu zainteresowania środowiska rzemieślniczego możliwościami związanymi ze 

szkoleniowymi wyjazdami zagranicznymi.  

 

Kształcenie zawodowe 

– droga do sukcesu

 

 

Materiał upowszechniający rezultaty projektu został opracowany przez wszystkich uczestników i dotyczy 20 

obszarów tematycznych: 

1. Opis instytucji przyjmujacej - Sociedad de Desarrollo 

2. Opis działań podejmowanych w zakresie kształcenia zawodowego przez instytucję przyjmującą 

(Sociedad de Desarrollo) 

3. Wady i zalety działań podejmowanych przez instytucję Sociedad de Desarrollo w zakresie 

kształcenia zawodowego 

4. Opis działań podejmowanych w zakresie kształcenia zawodowego przez instytucję Ireneo (drugi 

dzień wizyty) 

5. Zalety działań podejmowanych przez instytucję Ireneo (drugi dzień wizyty) 

6. Wady działań podejmowanych przez instytucję Ireneo (drugi dzień wizyty) 

7.  Opis działń podejmowanych w zakresie kształcenia zawodowego podejmowanych przez Escuela 

Taller Dinamizadora Enoturística de Tegueste (trzeci dzień wizyty) 

8. Zalety działań podejmowanych przez instytucję Escuela Taller Dinamizadora Enoturística de 

Tegueste (trzeci dzień wizyty) 

9. Wady działań podejmowanych przez instytucję Escuela Taller Dinamizadora Enoturística de 

Tegueste (trzeci dzień wizyty) 



                                                                 

 

 

10. Opis działań podejmowanych w zakresie kształcenia zawodowego podejmowanych przez Ashotel 

(czwarty dzień wizyty) 

11. Zalety działań podejmowanych przez instytucję Ashotel (czwarty dzień wizyty) 

12. Wady działań podejmowanych przez instytucję Ashotel (czwarty dzień wizyty) 

13. Opis działań podejmowanych w zakresie kształcenia zawodowego podejmowanych przez Cámara 

de Comercio (piąty dzień wizyty) 

14. Wady i zalety działań podejmowanych przez instytucję Cámara de Comercio (piąty dzień wizyty) 

15. Zalety hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego, 

16. Sposoby finansowania hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego, 

17. Wady hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego, 

18. Korzystniejsze rozwiązania w polskim systemie kształcenia zawodowego w porównaniu do systemu 

hiszpańskiego 

19. Korzystniejsze rozwiązania w hiszpańskim systemie kształcenia zawodowego w porównaniu do 

systemu polskiego 

20. Rozwiązania hiszpańskiego sytemu kształcenia zawodowego, które warto przenieść na grunt polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


