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„Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do 
zatrudnienia na europejskim rynku pracy” 

 
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 
w Koszalinie przystąpi do realizacji zadań projektu mobilności powstałego 
w ramach programu Leonardo da Vinci.  
 
„Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do 
zatrudnienia na europejskim rynku pracy” to projekt skierowany do młodzieży 
klas technikum zawodowego, umożliwiający przyszłym fryzjerom uczestnictwo 
w czterotygodniowych praktykach w zakładach fryzjerskich usytuowanych na 
terenie Wielkiej Brytanii.  
 
Cele projektu to: 

• wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych przyszłych fryzjerów,  
• poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych. 

Za realizację zadań projektu odpowiadają: Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza 
Kościuszki w Koszalinie oraz brytyjska organizacja  Training Vision  pełniąca 
rolę partnera pośredniczącego.  
 
Regulamin projektu zapewnia uczniom zakwalifikowanym do wyjazdu udział 
w: 

• szkoleniu językowym zorganizowanym w kraju na terenie szkoły, 
ukierunkowanym na komunikację w zakładzie fryzjerskim,  

• szkoleniu kulturowym przybliżającym obyczaje kraju, w którym 
odbywają się praktyki, tj. Wielkiej Brytanii, 

• szkoleniu z przygotowania pedagogicznego, podczas którego uczestnicy 
dowiedzą się,  jak m.in. odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji, związanej 
z dłuższym pobytem poza granicami kraju,  

• szkoleniu językowym  prowadzonym przez nauczycieli z Wielkiej 
Brytanii,  doskonalącym znajomość języka angielskiego w warunkach 
najbardziej zbliżonych do naturalnych, tj. w bezpośrednim kontakcie, 

• wycieczkach kulturo i krajoznawczych, zorganizowanych na terenie 
Wielkiej Brytanii  przez organizację pośredniczącą,  
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• szkoleniu zawodowym odpowiadającym wymogom programowym 

Ministerstwa Edukacji Narodowej (4-tygodniowe praktyki zawodowe), 
obowiązującym w zawodzie technik usług fryzjerskich. 
 

Informacje dotyczące realizacji i organizacji poszczególnych etapów projektu 
zostaną umieszczone na: 

• szkolnej tablicy informacyjnej mieszczącej się przy sali nr 21 na I piętrze,  
• na stronie www szkoły. 

 
Informacji o projekcie udzielają: 
 
Koordynator projektu w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie: 
mgr Dominika Majkowska 
Zastępca  koordynatora projektu w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie: 
mgr Monika Jankowska 
 
Przydatne linki:  
  
www.zs8.koszalin.pl 
www.leonardo.org.pl 
www.trainingvision.co.uk 
www.llp.org.pl 
www.europass.cedefop.europa.eu/pl/home 
 


