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Zmienia życie. Otwiera umysły.



● O programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na

lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach

europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia

następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus,

Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa

wyższego.

● Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w

obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania

umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji

systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.



Informacje ogólne o projekcie

„Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia 

naszych perspektyw zawodowych”

Komunikat o wynikach konkursu wniosków: (miejsce 17/215 zatwierdzonych projektów) 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA102_komunikat_wyniki_strona_VET_2016.pdf

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA102_komunikat_wyniki_strona_VET_2016.pdf


I. Budżet projektu: 66.742 Euro

II. Termin realizacji: 01.09.2016-31.08.2017

III.Termin mobilności: 29.01.2017-25.02.2017

IV.Uczestnicy: 28 uczniów + 2 opiekunów (2 tygodniowa wymiana)

V.Organizacja przyjmująca: Vitalis GmbH

VI.Kwatera: Schronisko młodzieżowe w Schkeuditz

VII.Miejsce praktyk: Lipsk i okolice (Schkeuditz,Lipsk,Markranstädt)

VIII.Program przygotowawczy (j.niemiecki zawodowy; kultura, obyczaje i 



Zrealizowane cele projektu

„Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych 

perspektyw zawodowych”



CEL GŁÓWNY

podniesienie praktycznych umiejętności oraz 

kompetencji zawodowych i językowych 28 uczniów 

Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, czego 

wynikiem ma być zwiększenie ich szansy na 

znalezienie pracy w przyszłości.



CELE SZCZEGÓŁOWE

-zwiększenie wiedzy, umiejętności zawodowych i doświadczenia w 

obsłudze maszyn i urządzeń, zwiększających szansę na znalezienie pracy 

zgodnej z oczekiwaniami uczestników,

-zwiększenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych (j.ang. i 

niem.) wśród uczniów,

-zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym również języków obcych 

oraz samodoskonalenia,



CELE SZCZEGÓŁOWE

-wykształcenie u uczniów kompetencji międzykulturowych: otwartości, 

akceptacji, tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz poznanie przez nich 

międzynarodowego środowiska,

-wzrost kompetencji interpersonalnych, w tym pewności siebie i poczucia 

własnej wartości, samodzielności i obowiązkowości.



ZESPÓŁ PROJEKTOWY



ZESPÓŁ PROJEKTOWY

- Izabela Łysek- osoba kontaktowa, koordynator, wsparcie językowe(j.niemiecki),

- dyrektor Marta Bies - wsparcie organizacyjne i nadzór nad realizacją projektu,

- Marzena Srokosz-Mokwa (pedagog)-wsparcie psychologiczne i organizacyjne

OPIEKUNOWIE
- Izabela Łysek i Wioleta Folga

- Marek Mroczek i Ewa Frączek



Organizacje współpracujące

1.Vitalis GmbH
2.Niemieckie przedsiębiorstwa



Vitalis GmbH
Firma VITALIS GmbH jest niemiecką firmą mającą swoją siedzibę w Schkeuditz niedaleko od Lipska, regionalnego centrum biznesu, przemysłu i 

transportu. 

Prezes: Ralf Giesecke

Od 1997 roku VITALIS działa jako organizacja przyjmująca w projektach wymian i staży programu Leonardo da Vinci. W ciągu 8 lat działalności Vitalis

organizowała praktyki dla uczniów i ekspertów z wielu państw członkowskich Unii Europejskiej jak również krajów stowarzyszonych - Bułgarii,

Rumunii, Turcji. Zaangażowanie Firmy Vitalis zostało docenione przez Komisję Europejską. Dwukrotnie firma otrzymała nagrodę za "Najlepsze

Praktyki". Dzięki współpracy z władzami miasta Lipska z Izbą Handlowo - Przemysłową oraz ponad 200 przedsiębiorstwami partnerskimi w regionie

Lipsk-Halle Vitalis jest w stanie zorganizować praktyki zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami beneficjentów.

Firma VITALIS GmbH jest niemiecką firmą mającą swoją siedzibę w Schkeuditz niedaleko od Lipska, regionalnego centrum biznesu, przemysłu i 

transportu. 



Vitalis GmbH
Lipsk jest również miejscem, gdzie organizowane są słynne Międzynarodowe Targi.

Firma Vitalis zobowiązała się w ramach projektu do:

- organizacji praktyk i wystawienia stosownych certyfikatów

- odbioru grupy z miejsca przyjazdu

- nadzorowania pobytu

- organizowania zakwaterowania oraz wyżywienia

(wg zapotrzebowania)

- organizowania transportu lokalnego

- organizowania przygotowania kulturowego (wg zapotrzebowania)

- umożliwienia beneficjentom oraz opiekunowi korzystania z 

internetu

Strona www: http://www.gut-wehlitz.de/index.php

http://www.gut-wehlitz.de/index.php


Niemieckie firmy - miejsca staży
Technik Obsługi Turystycznej - 10 uczniów Hotel Royal International w Lipsku

Hotel Via City w Lipsku

Hotel Arena City w Lipsku

Pensjonat Schlafgut w Lipsku

Apartamenty Schlafgut w Lipsku

Technik Żywienia i UG - 4 uczniów Mensa Vitalis GmbH

Mensa DHL

Technik Informatyk - 10 uczniów Sale seminaryjne w Lipsku

Technik Mechanik - 4 uczniów Warsztat Vitalis GmbH

Nussbaum GmbH w Markranstädt



Zakwaterowanie

Kraj: Niemcy
Miejscowosc: 04435 Schkeuditz; Gut Wehlitz
Okolice Lipska
Północno-zachodnia Saksonia







Działania projektowe
1. 01.09.-10.09.2016 organizacja “BIURA PRAKTYK ERASMUS+” i przygotowanie 

dokumentacji projektowej

2. 10.09.-07.10.2016 rekrutacja uczestników 

3. do 14.10.2016 oficjalne ogłoszenie listy głównej i rezerwowej

4. 17.10.-27.01.2017 przygotowanie językowe/kulturowe/psychologiczne/Europass 
CV

5. 29.01.-25.02.2017 mobilność zagraniczna uczniów

6. 26.02.-31.08.2017 podsumowanie projektu i upowszechnienie rezultatów



Zakres wsparcia
1. Zespół projektowy
2. Wsparcie językowe - kurs j.niemieckiego zawodowego
3. Wsparcie kulturowe
4. Wsparcie psychologiczne
5. Pisanie międzynarodowego życiorysu Europass CV
6. Spotkanie przygotowawcze przed wyjazdem
7. Transport PL<->DE
8. Ubezpieczenie OC,NWW,KL + EKUZ
9. Odzież i ubranie robocze
10.Opieka ( 2opiekunów-nauczycieli+opiekunowie stazu+opiekun językowy) 



J. NIEMIECKI ZAWODOWY

- 4 grupy zgodnie z kierunkami kształcenia

- wsparcie min. 15 godzinne dla każdej z grup 

- obecność obowiązkowa

- wydrukowane materiały szkoleniowe 

- rozmówki polsko-niemieckie

- słowniki 

- materiały piśmiennicze

- ankiety ewaluacyjna





WSPARCIE KULTUROWE
KULTURA, OBYCZAJE I TRADYCJE W NIEMCZECH 

- spotkanie 3 godzinne (godz. lekcyjne) dla całej 28- osobowej grupy uczniów

- najważniejsze informacje na temat kultury, tradycji i obyczajów w Niemczech

- przypomnienie projektu 2015 „Perspektywy zawodowe- znajdź pracę z niemieckim”

- ankieta ewaluacyjna

- obecność obowiązkowa

- mobilność: wycieczki do Berlina, Lipska,Drezna, plany miasta i okolic, itp.





WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

- 4 siedmioosobowe grupy 

- trzygodzinne zajęcia (godz. lekcyjne)

- wzajemne poznanie się uczestników, wzmocnienie ich poczucia własnej 

wartości oraz przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie podczas 

kilkutygodniowego rozstania z bliskimi. Podczas spotkań uczniowie poznają 

sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zasady i techniki 

umożliwiające łatwiejszą adaptację w nowym miejscu oraz autoprezentacji

- ankieta ewaluacyjna





EUROPASS-CV

- spotkanie z całą 28- grupą uczniów (ok. 2 godz. lekcyjne)

- kierownik praktyk przedstawi uczniom narzędzie Europass- CV

- uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia CV według europejskich 

standardów

- ankieta ewaluacyjna

- obecność obowizkowa





SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE
- spotkanie informacyjne dla uczniów i opiekunów prawnych przed wyjazdem

- przedstawienie zasad uczestnictwa w projekcie, ich obowiązków i praw oraz zasad BHP

- omówienie warunków zakwaterowania i wyżywienia w Niemczech, programy staży oraz program kulturowy

- przedstawienie warunków ubezpieczenia NNW i OC, posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz 
roamingu

- podpisanie z uczniami (w przypadku niepełnoletności również z opiekunami prawnymi) umowy uczestnictwa, 
porozumienia o programie zajęć oraz zobowiązania do zapewnienia jakości ECVET.

- wypełnienie kwestionariusza nt. ich danych, zapotrzebowania żywieniowego, problemów zdrowotnych oraz numeru 
tel. do opiekuna prawnego





Certyfikacja
1.Certyfikat od  WZS za uczestnictwo w kursie przygotowawczym
2.Certyfikat od Vitalis GmbH za odbycie stażu
3.Certyfikat od opiekuna stażu z opinią o uczniu
4.Europass Mobilność: certyfikat potwierdzający zdobyte 

umiejętności podczas zagranicznego stażu
5.Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i 

Szkoleniu Zawodowym (ECVET): odpisywaniem przez nich 
umów i porozumień o programie zajęć ECVET,



Wpływ projektu

- Uczniowie w ramach projektu osiągneli wiele rezultatów w 
zakresie umiejętności zawodowych, praktycznych, kulturowych, 
osobistych i poziomu motywacji.

- Wspólny projekt zwiększył doświadczenie naszej szkoły w 
realizacji projektów międzynarodowych oraz podniesie nasz 
potencjał w tym zakresie.



Wpływ projektu
- Dzięki realizacji mobilności uatrakcyjniamy naszą ofertę 

edukacyjną.
- Dostosujemy programy staży do wymagań europejskiego rynku 

pracy. 
- Zwiększymy wiedzę i umiejętności kadry ze strony organizacji 

wysyłającej i przyjmującej w zakresie m.in. realizacji projektów, 
organizacji staży, administracji oraz znajomości języków 
obcych.



Upowszechnienie rezultatów
1. “Kącik Erasmusa”
2. Erasmus w Internecie: strona internetowa WZS; FB; platforma Erasmus+; 

eTwinnig; strona internetowa Vitalis GmbH
3. Szkolna gazetka “Hermes”
4. Mobilność oczami uczniów: prezentacje multimedialne; fotorelacje
5. Mobilność oczami kadry projektowej: relacja opiekunów
6. Prasa lokalna
7. Broszury o efektach zrealizowanego projektu
8. Konferencja podsumowująca “Dzień z Erasmusem”
9. Targi edukacyjne; Wyjazdy do Gimnazjum



Grupy docelowe

1. Uczniowie WZS, którzy nie zostali rekrutowani

2. Gimnazjaliści - potencjalni przyszli uczniowie WZS

3. Kadra Pedagogiczna

4. Władze lokalne

5. Lokalne przedsiębiorstwa



Dziękujemy za uwagę. 

Przygotowała mgr Izabela Łysek

Zmienia życie. Otwiera umysły.


