
 

 
Projekt „CZAS NA STAŻ dla młodych techników ze Skierniewic”, nr

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 

absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
 

„Projekt "CZAS NA STAŻ dla młodych techników ze Skierniewic

080431, realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwijanie kompetencji 

kluczowych i zawodowych przez uczniów dzięki udziałowi w zagranicz

Projekt adresowany jest do uczniów w zawodach:

fotografii i multimediów, technik mechanik pojazdów

W ramach projektu w roku szkolnym

weźmie udział w 14 dniowych stażach zawodowych w zakładach pracy w
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Projekt "CZAS NA STAŻ dla młodych techników ze Skierniewic ", o numerze 2020

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

Celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwijanie kompetencji 

kluczowych i zawodowych przez uczniów dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Projekt adresowany jest do uczniów w zawodach: kucharz, technik informatyk, technik 

fotografii i multimediów, technik mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer

W ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021 grupa 60 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami 

weźmie udział w 14 dniowych stażach zawodowych w zakładach pracy w Grecji. 

PL01-KA102-080431, 
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 

2020-1-PL01-KA102-

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

Celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwijanie kompetencji 

nych mobilnościach. 

kucharz, technik informatyk, technik 

samochodowych oraz fryzjer 

y wraz z opiekunami 
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