
Szkolny Program Mobilności Strategia 

Umiędzynarodowienia w ZSBD 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom i pracownikom szkoły uczestnictwo w programach 

mobilności w ramach projektów Erasmus plus.   

 

2. Szkoła promuje ścisłe powiązanie kształcenia teoretycznego i praktycznego 

poprzez umożliwianie szkoleń i praktyk za granicą.   

 

3. Mobilność uczniów i pracowników zwiększa kompetencje językowe, a tym 

samym wzrost świadomości uczenia się, dzięki czemu zapobiega 

niepowodzeniom szkolnym.   

 

4. .Poprzez promocję mobilności edukacyjnej szkoła zwiększa atrakcyjność 

kompetencji absolwentów i pracowników na rynku europejskim.   

 

5. Szkoła podnosi innowacyjność wśród pracowników i uczniów poprzez 

korzystanie z doświadczeń zdobytych za granicą oraz transferu nowoczesnych 

rozwiązań z innych krajów.   

 

6. Szkoła podnosi atrakcyjność kształcenia zawodowego dzięki czemu osiąga 

wysoką rangę w środowisku lokalnym oraz krajowym, co przekłada się na wysoki 

nabór.   

7. Szkoła umożliwia podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w ramach 

imprez międzynarodowych takich jak WorldSkills, co skutkuje rozwijaniem 

kompetencji miękkich takich jak: poczucie własnej wartości, odwagi, chęci do 

działania.   

8. Szkoła umożliwia realizację  praktyk w  zagranicznych miejscach pracy oraz 

promuje współpracę , edukację międzykulturową  wraz z szeroko pojętą 

integracją europejską.   

9. Misją szkoły jest udział w różnych projektach, takich jak: e Twinning, WordSkills 

i inne, które promują  rozwój kompetencji cyfrowych, ekologię, przeciwdziałanie 

zmianom klimatu oraz włączanie osób ze środowisk z mniejszymi szansami 

edukacyjnymi i społecznymi.   

10. Szkoła nawiązuje i kontynuuje  współpracę z placówkami, szkołami i partnerami, 

zarówno lokalnymi jak i zagranicznymi, przez co zwiększa świadomość uczniów, 

pracowników i rodziców w obszarze rynku pracy, atrakcyjności szkolenia oraz 

umiejętności miękkich.   

11. Dotychczasowe realizacje projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską:   

• “Podwyższanie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez 

licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”, 



• Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia 

zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania”,   

• “Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny 

sprzęt technologiczny na terenie Miejski Obszar Funkcjonalnego Poznania 

2018-2020",   

• “Budujemy Sukces- międzynarodowe staże zawodowe dla uczniów” -

głównym celem projektu jest udział uczniów techników w praktykach 

zagranicznych 2019-2021.   

• Mobilność- Edukacja- Sukces z współpracą z Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego 2022-2023.   

 

Linki do dotychczasowych, zrealizowanych przez szkołę, projektów:   

http://www.zsbd.pl/projekt-budujemy-sukces-miedzynarodowe-staze-zawodowe-dla-uczniow  

https://www.zsbd.pl/component/tags/tag/erasmus   

https://www.zsbd.pl/proj-unijne   

https://www.zsbd.pl/wyposazenie-placowek-oswiatowych-w-nowoczesny-i-

wysokospecjalistyczny-sprzet-technologiczny-na-terenie-mof-poznania   

   

Udział w edycji WorldSkills 2021: http://www.zsbd.pl/images/2022_2023/skills/SKLIL-

PREZENTACJA-2.pdf 
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