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W dniach 11-14 czerwca 2018 roku w Płocku odbyło się trzecie spotkanie partnerów 

projektu pt. "Motivating young Europeans" realizowanego w ramach Partnerstwa 

Strategicznego programu Erasmus+. Na spotkanie przyjechało 21 osób reprezentujących 

wszystkich partnerów projektu: 11 osób z Niemiec, 5 z Łotwy i 5 z Włoch. 

Organizatorem spotkania była nasza szkoła. Szkolnym koordynatorem projektu jest 

pani wicedyrektor Agnieszka Stańczyk-Jabłońska, której pomagała nauczycielka języka 

angielskiego pani Małgorzata Szczepańska. 

Celem spotkania było omówienie materiałów potrzebnych do opracowania 

międzynarodowego szkolenia motywacyjnego i międzykulturowego dla uczniów 

wyjeżdżających na staże zagraniczne.  

W czasie wizyty w Płocku w auli ratusza odbyło się spotkanie z wiceprezydentem 

Miasta Płocka Panem Romanem Siemiątkowskim, podczas którego uczestnicy zadawali 

pytania dotyczące systemu wyborczego do władz miasta, szkolnictwa zawodowego, 

zakładów pracy w Płocku oraz w jaki sposób władze miasta wspierają szkoły zawodowe w 

Płocku. Zwiedzili Dom Darmstadt, który najbardziej podobał się grupie niemieckiej, bo na 

wystawie fotograficznej rozpoznali prace swoich znajomych. Następnie uczestnicy 

zwiedzili naszą szkołę oraz warsztaty szkolne. Wysłuchali wystąpienia nauczycielki języka 

angielskiego pani Agaty Gazdy dotyczącego zreformowanego systemu szkolnictwa w 

Polsce, w tym szkolnictwa zawodowego. Obejrzeli prezentację z realizacji projektu 

Erasmus+ pt. „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości” oraz zaprezentowali 

materiały przygotowane do opracowania szkolenia motywacyjnego i międzykulturowego 

dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne. 

 Drugiego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili 3 zakłady pracy w Płocku: Centromost 

Sp. z o.o. Stocznia rzeczna, CNH Industrial Polska Sp. z o.o, Budmat Bogdan Więcek, które 

bardzo się podobały. W każdym miejscu uczestnicy zadawali dużo pytań dotyczących 

funkcjonowania zakładu, współpracy ze szkołami zawodowymi oraz możliwościami 

zorganizowania praktyk dla uczniów z innych krajów. 

W ramach poznawania kultury i tradycji kraju partnerskiego uczestnicy zwiedzili 

Liceum ogólnokształcące im Marsz. St. Małachowskiego oraz muzeum znajdujące się w 

jego podziemiach. Przewodnikiem po muzeum była nauczycielka języka angielskiego z 

Małachowianki pani Małgorzata Szymczak.  

Koordynatorzy projektu z każdej instytucji partnerskiej dokonali analizy budżetu. 

Zaplanowali spotkania do końca realizacji projektu oraz wyznaczyli zadania na najbliższe 

spotkanie w Brescia we Włoszech w dniach 25-29.09.2018 roku. 

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania wypełnili online ankietę oceniającą 

organizację spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie było perfekcyjnie zorganizowane. 

Koordynatorzy z wszystkich 6 instytucji partnerskich wypełnili ankietę ewaluacyjną 

podsumowującą pierwszy rok realizacji projektu, którą  przygotowała Agnieszka Stańczyk-

Jabłońska, gdyż nasza szkoła odpowiedzialna jest za zarządzenie jakością projektu i 

ewaluację. Dane zebrane z ankiety posłużą do ewaluacji pierwszego roku projektu i 

opracowania analizy SWOT. 


