
 

 

Naszym głównym i najważniejszym partnerem jest EuroMind - międzynarodowa firma 

doradcza i szkoleniowa specjalizującą się w organizacji projektów kształcenia                                  

i szkolenia zawodowego z siedzibami w Andaluzji – w Sewilli, Ubedzie i Maladze                                

w Hiszpanii.  

EuroMind jako organizator szkoleń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, 

ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół 

zawodowych, wizyty obserwacyjno-studyjne, seminaria, warsztaty poświęcone 

różnym stylom życia i zwyczajom panującym w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego 

poszukiwania pracy na terenie UE.  

EuroMind promuje i realizuje szkolenia dla nauczycieli oraz organizuje dla uczniów                      

i absolwentów staże zawodowe oraz dodatkowe zajęcia w ramach wymiany. Dzięki ich 

wysiłkom, zarówno młodzież, jak i kadra nauczycielska, mają możliwość wykorzystania 

w pełni szans rozwoju kompetencji zawodowych i umiejętności, które oferują 

europejskie programy edukacyjne.  

Organizacja we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego w Andaluzji 

zapewnia najwyższej jakości szkolenia zawodowe dla uczniów realizowane na terenie 

warsztatów tychże szkół, w takich dziedzinach jak: komputerowe sterowanie urządzeń 

numerycznych (CNC), elektryka – konstrukcja samochodu elektrycznego - ebuggy, 

odnawialne źródła energii, hydraulika, projektowanie graficzne i przemysłowe, 

projektowanie 3D, turystyka – obsługa programu Amadeus, marketing i reklama – 

tworzenie kampanii reklamowych, projektowanie aplikacji na urządzenia mobilne                      



z systemem operacyjnym Android, projektowanie gier komputerowych, mechanika 

lotnicza, obsługa portów przy użyciu programów Baplie i Navision, krawiectwo – 

projektowanie i konfekcja stroju flamenco, taniec flamenco dla uczniów szkół 

zawodowych artystycznych, architektura krajobrazu i wiele innych. 

Jako organizator szkoleń zawodowych, EuroMind współpracuje z łącznie ponad 500 

prywatnymi przedsiębiorcami, fundacjami, stowarzyszeniami, urzędami miast, co 

pozwala na zagwarantowanie miejsc praktyk międzynarodowym stażystom w prawie 

wszystkich sektorach gospodarczych. 

EuroMind również wspólnie z firmami opracował programy praktyk grupowych, które 

do tego celu wykorzystały swoje zaplecze szkoleniowe i urządzenia. Wśród 

opracowanych wspólnie programów praktyk znajdują się takie programy jak: 

konstrukcja i programowanie dronów – program opracowany wspólnie z firmą 

ThinkPink, analiza mikrobiologiczna – program opracowany wspólnie z firmą Innoagral,  

biobudownictwo – program opracowany we współpracy z firmą Caprinatura,  program 

praktyk dla ślusarzy w firmie Forja Tiznajo, czy program projektowania gier video 

opracowany i realizowany przez firmę The Game Kitchen.  

EuroMind posiada gruntowne i bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie 

przygotowania i realizacji europejskich projektów mobilności jako partner projektowy 

w kraju, w którym docelowo realizowane są mobilności kadry i uczniów.  Dzięki temu 

jest w stanie wspierać placówki kształcenia zawodowego oraz instytucje publiczne                   

w procesie przygotowania swoich propozycji projektowych. Od roku 2011 EuroMind, 

jako aktywny partner projektowy w kraju przyjmującym wsparł ponad 100 placówek 

kształcenia zawodowego w procesie przygotowania wniosków mobilności.  

Również na przestrzeni ostatnich 6 lat euroMind jako partner przyjmująco-

pośredniczący uczestniczył w ponad 200 projektach mobilności, w których łącznie 

wzięło udział ok. 3000 osób, zarówno uczniowie szkół zawodowych i technicznych, 



studenci, absolwenci, osoby bezrobotne, jak również kadra pracownicza. Wśród nich 

znaleźli się partnerzy z takich krajów jak Polska, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, 

Niemcy, Portugalia, Turcja, Chorwacja, Włochy, Grecja, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Francja, 

Belgia, etc. Pełna lista projektów z ich numerami i tytułami można znaleźć na stronie 

internetowej euroMind, www.euromind.es w zakładce Past Projects. Przy czym należy 

zaznaczyć, że lista jest stale aktualizowana. 

Kolejnym niezmiernie ważnym działaniem organizacji partnerskiej – EuroMind jest 

nadzór nad terminowym przygotowaniem i dostarczenie wymaganej dokumentacji na 

każdym etapie cyklu trwania projektu oraz wywiązywanie się ze wszystkich swoich 

obowiązków merytoryczno-organizacyjnych ściśle określonych w dokumentach takich 

jak: Porozumienie o partnerstwie w ramach systemu ECVET, czy Umowa partnerska                  

o zakresie i jakości usług podpisywana przez partnerów po otrzymaniu wyników 

konkursu i przed rozpoczęciem pierwszej mobilności.  

 

Więcej można dowiedzieć się na stronie: 

https://euromind.es/?lang=pl 

 

https://euromind.es/?lang=pl

