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Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH

Coordination of programs in the European Community for SME´s
VITALIS GmbH, Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz

Tel.  (+49)(03 42 04) 77 40 00 Fax  (+49)(03 42 04) 77 40 21 e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Program pobytu dla: 
Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze 
ul. Kongresowa 11, 
32 - 640 Zator 

we współpracy z: 

Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbH (organizacja przyjmująca) 
Gut Wehlitz 
04435 Schkeuditz 
Niemcy 

Tytuł projektu:   „Praktyka w Niemczech - możliwością poszerzenia naszych perspektyw 
zawodowych“ 

Kierunek: Technik  obsługi turystycznej  
Przykładowe miejsca stażu:  

- Hotel Royal International w Lipsku 
- Hotel Via City w Lipsku 
- Hotel Arena City w Lipsku 

Kierunek: Technik żywienia 
Przykładowe miejsca stażu:  
                 - Mensa am Park w Lipsku 
                          - Mensa Academica w Lipsku 
            
Kierunek: Technik informatyk                          
Przykładowe miejsca stażu: sale seminaryjne na Gut Wehlitz w Schkeuditz 

Kierunek: Technik Mechanik 
Przykładowe miejsca stażu:  
                          - Nussbaum GmbH w Markranstädt 

Czas trwania stażu: 29.01.2017 - 25.02.2017

Proponowany program stażu:
Kierunek: technik obsługi turystycznej 

Data Zaplanowane działania

Niedziela, 
1. tydzień

Przyjazd do Schkeuditz 
• Zameldowanie i zakwaterowanie w ośrodku na terenie Gut Wehlitz 
• Przywitanie przez pracowników firmy Vitalis 
• Przedstawienie przebiegu stażu i programu kulturalnego 
• Spotkanie dotyczące podstawowych informacji na temat miasta i regionu 

(topografia - plan miasta i okolicy, „karta gościa”, itd.) 
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1 tydzień 
Poniedziałek-

piątek

Zdobywanie doświadczenia praktycznego w hotelu 

• Przedstawienie uczestników opiekunowi praktyk i zwiedzenie siedziby firmy 
• Informacje o historii, działalności i strukturze firmy 
• Zapoznanie się z zadaniami na czas stażu 
• Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w 

zakładzie, metodach zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
• Informacje o czasie i organizacji pracy oraz o przebiegu i celach stażu, informacje 

o materiałach i sprzęcie potrzebnym do pracy w hotelu 
• Praca zgodnie ze środkami bezpieczeństwa i przepisami bhp obowiązującymi w 

trakcie pracy w hotelu 
• Zapoznanie ze strukturami i codziennym przebiegiem pracy w niemieckim hotelu 
• Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy 
• Wdrożenie w codzienną pracę w firmie i integracja w zespole pracowników 
• Poznawanie fachowego słownictwa zawodowego 
• Zapoznanie się z zadaniami praktycznymi z zachowaniem przepisów bhp i 

zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
• Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie materiałów niezbędnych do 

pracy 
• Wdrożenie w codzienną pracę w firmie i integracja w zespole pracowników 
•

W godzinach popołudniowych: program kulturalny, zwiedzanie Lipska 

• Wycieczka z przewodnikiem po Lipsku, 
• Zapoznanie z zabytkami miasta, skwer “Augustusplatz“ z Operą Lipską i 

Fiharmonią “Gewandhaus”, kościoły “St. Nikola” i “St.Thomas”, zabytkowy pasaż 
handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy Ratusz Miejski 

• Informacje o historii miasta 
• Informacje o transporcie miejskim do Schkeuditz 

Program na poniedziałek: 
• Wprowadzenie do pracy w hotelu - utrzymanie pokoi hotelowych w należytym 

porządku / housekeeping 
• Zapoznanie się z rodzajami pokoi mieszkalnych dla gości, pomieszczeniami 

gospodarczymi, obszarem restauracyjno-wypoczynkowym i barem 
• Zapoznanie się z magazynami i pomieszczeniami gospodarczymi w hotelu 
• Poznanie stosowanych w hotelu profesjonalnych chemicznych środków 

czyszczących i zasad zachowania bezpieczeństwa w pracy z nimi (ochrona skóry, 
oczu, zasady zachowania w razie wypadku przy pracy) 

Program na wtorek: 
• Zapoznanie z organizacją służby na poszczególnych piętrach hotelu, poznanie 

metod komunikacji i podstaw dokumentacji wykonanej pracy 
• Zapoznanie ze standardami czyszczenia hotelu i poszczególnych pokoi 

hotelowych 
• Podstawowe czynności w zakresie czyszczenia pokoi hotelowych 
• Zapoznanie z restauracją hotelową 

Program na środę: 
• Podstawowe czynności w zakresie czyszczenia pokoi hotelowych - asystowanie w 

pracy, poznawanie technik poprawnego czyszczenia poszczególnych materiałów 
• Wprowadzenie do pracy w restauracji hotelowej 
• Asystowanie w przygotowywaniu bufetu śniadaniowego: zasady nakrywania stołu, 

rodzaje śniadania hotelowego 
• Odpowiednie przechowywanie materiałów do pracy i środków czyszczących z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

mailto:leonardo@gut-wehlitz.de


�

VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH

Coordination of programs in the European Community for SME´s
VITALIS GmbH, Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz

Tel.  (+49)(03 42 04) 77 40 00 Fax  (+49)(03 42 04) 77 40 21 e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Program na czwartek: 
• Rutynowe czyszczenie pokoi hotelowych - ćwiczenia praktyczne 
• Asystowanie w pracy zespołu w restauracji hotelowej: przygotowywanie nakryć 

stołów, dekorowanie stołów, pomoc w przygotowywaniu bufetu śniadaniowego, 
sprzątanie stołów po śniadaniu 

• Poznanie logistyki dostawy produktów spożywczych do kuchni restauracyjnej 
• Zapoznanie się ze sposobami przechowywania poszczególnych produktów 

spożywczych w restauracji hotelowej 

Program na piątek: 
• Rutynowe czyszczenie pokoi hotelowych - ćwiczenia praktyczne w oparciu o 

plany czyszczenia pokoi 
• Poprawne dokumentowanie wykonanej pracy na formularzach pracowniczych 
• Zapoznanie z formularzami check-in, check-out i regulaminem dla gości hotelu 
• Zapoznanie się z usługami dodatkowymi hotelu: organizowanie przyjęć 

okolicznościowych, spotkań biznesowych, kameralnych uroczystości rodzinnych. 
•

Wybrane 
popoludnie w 

pierwszym 
tygodniu

Proponowana wizyta w centrum informacji turystycznej „Tourist Information“ w 
Lipsku 
* Spotkanie z obsługą biura i zapoznanie się z system pracy informacji turystycznej 
* Porównywanie funkcjonowania instytucji z polskim systemem pracy informacji 

turystycznej 
* Pozanie oferty turystycznej biura z ukierunkowaniem na predyspozycje miasta i 

okolic 
* Poznanie materiałów turystycznych i ich zastosowanie w odniesieniu do grupy 

klientów 
* Poznanie statystyk turystycznych informacji w Lipsku i planów dalszego rozwoju 

turystycznego regionu

Sobota, 
1. tydzień

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien I 

• Przyjazd do Berlina i spotkanie na Dworcu Głównym z przewodnikiem 
• Zakwaterowanie w hotelu i rozpoczęcie zwiedzania miasta: 
• Siedziba Parlamentu w historycznym Reichstagu 
• Brama Brandenburska i ambasady w jej pobliżu 
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tuddauds 
• Pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej 
• Obiadokolacja i czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta

Niedziela, 
2. tydzień

śniadanie w hotelu 

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien II 

• Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzenie wystawy z pozostałościami Muru 
Berlińskiego 

• centrum Sony 
• Forum kulturalne wraz z filharmonią i największą biblioteką państwową 

„Staatsbibliothek“ 
• Skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem 
• Katedra Berlińska i Wyspa Muzeów, propozycja zwiedzenia Muzeum 

Pergamońskiego 
• Propozycja zwiedzenia Muzeum Techniki 
• Powrót do Schkeuditz pociągiem

mailto:leonardo@gut-wehlitz.de


�

VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH

Coordination of programs in the European Community for SME´s
VITALIS GmbH, Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz

Tel.  (+49)(03 42 04) 77 40 00 Fax  (+49)(03 42 04) 77 40 21 e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

2 tydzień 
Poniedziałek-

piątek

Zdobywanie doświadczenia praktycznego w hotelu w regionie Lipska 
• Praca zgodnie ze środkami bezpieczeństwa i przepisami bhp obowiązującymi w 

trakcie pracy w hotelu 
• Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy 
• Wdrożenie w codzienną pracę w firmie i integracja w zespole pracowników 
• Zapoznanie się z zadaniami praktycznymi z zachowaniem przepisów bhp i 

zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
• Wdrożenie w codzienną pracę w firmie i integracja w zespole pracowników 
• Trening praktyczny dziale hotelowego - utrzymanie pokoi hotelowych w należytym 

porządku / housekeeping 

Program na poniedziałek: 
• Profesjonalne czyszczenie hotelu i poszczególnych pokoi hotelowych - ćwiczenia 

praktyczne 
• Samodzielna organizacja i podział pracy w poszczególnych pionach 

funkcjonalnych hotelu 
• Asystowanie w przygotowywaniu bufetu śniadaniowego 
• Zasady nakrywania stołu, rodzaje śniadania hotelowego - informacje i ćwiczenia 

praktyczne 

Program na wtorek: 
• Samodzielna organizacja i podział pracy w poszczególnych pionach 

funkcjonalnych hotelu 
• Obserwacja pracowników recepcji, wstęp do obsługi gości w recepcji hotelowej (w 

zależności od umiejętności językowych stażystów) 
• Obsługa gości hotelowych bezpośrednio po ich przyjeździe i przed wyjazdem z 

hotelu - informacje i obserwacja pracowników hotelu, asystowanie w pracy 
• Asystowanie w pracy w recepcji w zależności od znajomości j. niemieckiego 

Program na środę: 
• Podział pracy w zespole - służba i dyżury na poszczególnych piętrach hotelu 
• Utrzymywanie przydzielonego piętra w czystości i porządku 
• Wprowadzenie do obsługi gości bezpośrednio w pokojach hotelowych z 

uwzględnieniem logistyki i organizacji sprzętu do pracy w różnych częściach 
hotelu 

Program na czwartek: 
• Utrzymywanie przydzielonego piętra w czystości i porządku - ćwiczenia 

praktyczne, współpraca z zespołem pracowników hotelu 
• Praktyczne zastosowanie procedur w przypadku znalezienia przedmiotów 

należących do gości hotelowych 
• Asystowanie pracownikom w recepcji w pracy 

Program na piątek: 
• Zapoznanie się z oprogramowaniem hotelowym do rezerwacji pokoi, tworzenia 

planów czyszczenia pokoi i wystawiania rachunków za pobyt 
• Zapoznanie z metodami przechowywania i wydawania kluczy / kart chipowych 

gościom hotelowym 
• Wstęp do pracy do recepcji - ciąg dalszy: zapoznanie z dokumentacją wydawania 

i odbierania od gości hotelowych kluczy do pokoi lub kart chipowych 
• Codzienne rutynowe prace w utrzymaniu pokoi hotelowych i korytarzy w czystości 
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Sobota, 
2. tydzień

Program kulturalny w Dreźnie: 

• Wycieczka z przewodnikiem po stolicy Saksoni – Dreźnie, 
• Informacje na temat najważniejszych obiektów miasta: Dworzec Główny, ulica 

Praska, Stary Rynek, Zwinger - barokowy kompleks pałacyków, Plac Teatralny, 
Opera, Zamek Królewski, Kościół „Frauenkirche“. 

• Możliwość zwiedzania dodatkowych obiektów miasta np.Galeria Starych 
Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum Porcelany, Skarbnica Zielone Sklepienie, Muzeum 
Miasta Drezna, 

• Czas wolny, indywidualny spacer po mieście

Niedziela, 
3. tydzień

Propozycja spędzania czasu wolnego - wycieczka do Zoo w Lipsku / „Zoo 
Leipzig“
Odwiedzenie jednego z największych ogrodów zoologicznych w Niemczech o 
powierzchni 26 ha / spacer po zoo podzielonym na działy tematyczne, np. kraina 
tropików „Gondwanaland“
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Poniedziałek-
piatek  

3 tydzień

Zdobywanie doświadczenia praktycznego w hotelu w regionie Lipska 
• Praca zgodnie ze środkami bezpieczeństwa i przepisami bhp obowiązującymi w 

trakcie pracy w hotelu 
• Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy 
• Wdrożenie w codzienną pracę w firmie i integracja w zespole pracowników 
• Zapoznanie się z pierwszymi zadaniami praktycznymi z zachowaniem przepisów 

bhp i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
• Trening praktyczny dziale hotelowego - utrzymanie pokoi hotelowych w należytym 

porządku / housekeeping 
• Odpowiednie przechowywanie materiałów do pracy i środków czyszczących 

Program na poniedziałek: 
• Samodzielna organizacja i podział pracy w poszczególnych pionach 

funkcjonalnych hotelu 
• Asystowanie w przygotowywaniu bufetu śniadaniowego 
• Asystowanie w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, np. spotkań 

biznesowych 
• Dekorowanie holu i obszaru restauracji: asystowanie w pracy 

Program na wtorek: 
• Przeprowadzanie codziennych prac w dziale housekeepingu: utrzymywanie pokoi 

i korytarzy hotelowych w czystości, praca wg planu obsługi pięter 
• Dokumentacja pracy wg standardów hotelu 
• Dekorowanie holu i restauracji hotelowej: samodzielne przygotowywanie i 

mocowanie dekoracji 
• Pielęgnacja kwiatów w hotelu - podlewanie i dbanie o świeżość kwiatów, wymiana 

bukietów z kwiatów ciętych 

Program na środę: 
• Przeprowadzanie codziennych prac w dziale housekeepingu: utrzymywanie pokoi 

i korytarzy hotelowych w czystości, praca wg planu obsługi pięter 
• Asystowanie w przygotowaniach hotelowej sali konferencyjnej do uroczystości 
• Asystowanie w przygotowywaniu bufetu śniadaniowego i pracach porządkowych 

Program na czwartek: 
• Utrzymywanie przydzielonego piętra w czystości i porządku - ćwiczenia 

praktyczne, współpraca z zespołem pracowników hotelu 
• Asystowanie pracownikom w recepcji w ich codziennej pracy 
• Asystowanie w przygotowaniach hotelowej sali konferencyjnej do uroczystości, 

np. rodzinnej: odpowiednie ustawienie stołów, dekoracja dostosowana do okazji 
pomoc w dostarczaniu posiłków oraz w pracach porządkowych 

Program na piątek: 
• Rutynowe prace w utrzymaniu pokoi hotelowych i korytarzy w czystości 
• Przygotowywanie dekoracji w obszarze wejściowym i na korytarzach 
• Zapoznanie się z techniką przygotowywania aktualnych kart menu w restauracji 

hotelowej 
• Pomoc w przygotowywaniu kart menu: czyszczenie kart, laminowanie i 

oprawianie nowych kart 

Sobota, 
3. tydzień

Czas wolny / Propozycja zwiedzenia Forum Historii Najnowszej w centrum 
Lipska 
Forum składa się z wystawy stałej poświęconej historii najnowszej Niemiec od czasu 
II wojny światowej, przez zjednoczenie Niemiec po czasy współczesne / czasy 
dyktatury NRD i opór obywatelski / wystawa zajmuje powierzchnię 2 tys. metrów kw. i 
obejmuje ok. 2500 eksponatów historycznych / poza wystawą stałą jest możliwość 
odwiedzenia wystaw tymczasowych oraz centrum informacyjnego wraz z biblioteką 
multimedialną, oferującą materiały informacyjne o historii Niemiec i regionu.
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Niedziela, 
4. tydzień

Czas wolny/ propozycja programu kulturalnego: wycieczka do Pomnika Walki 
Narodów Lipsku 

• Zwiedzenie największego w Europie pomnika (mierzącego 91m) 
upamiętniającego Bitwę pod Lipskiem (znaną również jako Bitwa Narodów) 
największą bitwę okresu napoleońskiego z roku 1813

• Zwiedzenie muzeum historii okresu napoleońskiego, obejrzenie rekonstrukcji 
przebiegu bitwy i eksponatów z okresu bitwy

Poniedziałek-
piatek 

4. tydzień

Zdobywanie doświadczenia praktycznego w hotelu w regionie Lipska 
• Praca zgodnie ze środkami bezpieczeństwa i przepisami bhp obowiązującymi w 

trakcie pracy w hotelu 
• Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy 
• Wdrożenie w codzienną pracę w firmie i integracja w zespole pracowników 
• Trening praktyczny dziale hotelowego - utrzymanie pokoi hotelowych w należytym 

porządku / housekeeping 

Program na poniedziałek: 
• Samodzielna organizacja pracy w wybranym pionie funkcjonalnym hotelu 
• Praca ze środkami czyszczącymi o różnym środku stężenia z zachowaniem 

zasad bhp i higieny pracy 
• Asystowanie w przygotowywaniu bufetu śniadaniowego 
• Pomoc w przygotowywaniu kart menu: czyszczenie kart, laminowanie i 

oprawianie nowych kart 

Program na wtorek: 
• Przeprowadzanie codziennych prac w dziale housekeepingu: utrzymywanie pokoi 

i korytarzy hotelowych w czystości, praca wg planu obsługi pięter 
• Dokumentacja pracy wg standardów hotelu 
• Pomoc w przygotowywaniu kart menu: czyszczenie kart, laminowanie i 

oprawianie nowych kart 

Program na środę: 
• Utrzymywanie przydzielonego piętra w czystości i porządku 
• Wspieranie zespołu pracowników w codziennym przygotowywaniu bufetu 
śniadaniowego, nakrywaniu stołów 

• Przeprowadzanie czynności porządkowych po zakończonym śniadaniu 
• Pomoc w organizacji sali konferencyjnej: przygotowywanie zastawy, ewentualnie 

dekoracji dopasowanej do okazji 

Program na czwartek: 
• Utrzymywanie przydzielonego piętra w czystości i porządku - ćwiczenia 

praktyczne, współpraca z zespołem pracowników hotelu 
• Zapoznanie się ze strategią marketingową hotelu: zniżki lub oferty specjalne dla 

stałych gości, rodzaje reklamy i promocji, np. w internecie 

Program na piątek: 
• Codzienne rutynowe prace w utrzymaniu pokoi hotelowych i korytarzy w czystości 
• Bezpieczne użytkowanie środków czyszczących o szczególnie silnym działaniu 
• Dbanie o porządek w restauracji hotelowej w trakcie i po śniadaniu 
• Asystowanie zespołowi pracowników w rutynowych pracach 
• Podsumowanie nabytych umiejętności praktycznych i językowych 
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Sobota, 
4. tydzień

Ewaluacja projektu i wyjazd: 

• Ewaluacja odbytej praktyki zawodowej, 
• Wymiana doświadczeń w nawiązaniu do odbytego stażu, 
• Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu 

kulturowego i językowego, 
• Podsumowanie przebiegu stażu, przygotowanie wspólnie z organizacją  

partnerską dokumentu Europass–Mobility potwierdzającego odbyty staż 
zagraniczny 

• Wręczenie certyfikatów, wymiana informacji i doświadczeń, wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

• Wykwaterowanie i powrót do Polski 

Proponowany program stażu zawodowego:

Kierunek: technik żywienia

Data Prowadzone działania 

Niedziela,  
1. tydzień

Przyjazd do  Schkeuditz 

• Zameldowanie i zakwaterowanie w ośrodku na terenie Gut Wehlitz 
• Przywitanie przez pracowników firmy Vitalis 
• Przedstawienie przebiegu stażu i programu kulturalnego 
• Spotkanie dotyczące podstawowych informacji na temat miasta i regionu 

(topografia - plan miasta i okolicy, „karta gościa”, itd.) 

mailto:leonardo@gut-wehlitz.de


�

VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH

Coordination of programs in the European Community for SME´s
VITALIS GmbH, Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz

Tel.  (+49)(03 42 04) 77 40 00 Fax  (+49)(03 42 04) 77 40 21 e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Poniedziałek - 
piątek 

1. tydzień stażu

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w zakładzie 
gastronomicznym w Lipsku lub okolicy 

Szczegółowy program na poniedziałek: 
- Rozpoczęcie praktyk: zapoznanie grupy z opiekunami praktyk i przedstawienie 
planowanego programu stażu zawodowego 
- Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
żywności oraz z zasadami zapobiegania wypadków 
- Zapoznanie z wyposażeniem zakładu pracy, urządzeniami i narzędziami do 
obróbki surowców i produktów spożywczych 
- Zapoznanie się z zespołem pracowników i podstawowymi zadaniami na czas 
praktyk 

W godzinach popołudniowych: program kulturalny, zwiedzanie Lipska 
• Wycieczka z przewodnikiem po Lipsku, 
• Zapoznanie z zabytkami miasta, skwer “Augustusplatz“ z Operą Lipską i 

Fiharmonią “Gewandhaus”, kościoły “St. Nikola” i “St.Thomas”, zabytkowy 
pasaż handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy Ratusz Miejski 

Program na wtorek: 
- Nauka obsługi urządzeń i narzędzi stosowanych w zakładzie pracy 
- Zasady użytkowania pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych / 
zapoznanie się z wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń 
- Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii 
- Przeprowadzanie obróbki wstępnej ręcznej i mechanicznej surowców 

roślinnych - wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne 

Program na środę: 
- Zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w zakładzie HACCP, GMP, GHP 
- Monitoring krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji, podejmowanie 
działań korygujących zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, 
Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych 
Punkótw Kontroli HACCP 
- Zapoznanie się z działami oraz oceną jakości surowców przyjmowanych do 
magazynu 
- Przeprowadzanie obróbki wstępnej ręcznej i mechanicznej surowców 
roślinnych - ćwiczenia praktyczne 

Program na czwartek: 
- Kontrolowanie parametrów przechowywania surowców i gotowych wyrobów 
- Przeprowadzanie obróbki wstępnej ręcznej i mechanicznej surowców 
roślinnych oraz wprowadzenie do obróbki wstępnej ręcznej i mechanicznej 
surowców zwierzęcych  
- Obserwowanie czynności obróbki wstępnej wykonywanej przez 
wykwalifikowanych pracowników. Zaobserwowanie punktów krytycznych (CCP) 
- Zasady prowadzenia dokumentacji technicznej - wprowadzenie (w zależności 
od umiejętności językowych) 

Program na piątek: 
- Obserwowanie czynności trybowania mięsa, filetowania ryb, dokonywanie 
oceny świeżości surowców zwierzęcych w oparciu o ocenę organoleptyczną. 
- Przeprowadzanie obróbki wstępnej ręcznej i mechanicznej surowców 
zwierzęcych - ćwiczenia, wykonywanie czynności obróbki wstępnej z 
wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu 
- Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji technicznej 
- Wykonywanie czynności biurowych i porządkowych 
- Uczestniczenie w procesie produkcji gastronomicznej, wykonywanie czynności 
obróbki wstępnej mięsa, drobiu, ryb.
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Sobota, 
1. tydzień

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien I 

• Przyjazd do Berlina i spotkanie na Dworcu Głównym z przewodnikiem 
• Zakwaterowanie w hotelu i rozpoczęcie zwiedzania miasta: 
• Siedziba Parlamentu w historycznym Reichstagu 
• Brama Brandenburska i ambasady w jej pobliżu 
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tuddauds 
• Pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej 
• Obiadokolacja i czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta

Niedziela, 
2. tydzień

śniadanie w hotelu 

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien II 

• Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzenie wystawy z pozostałościami Muru 
Berlińskiego 

• centrum Sony 
• Forum kulturalne wraz z filharmonią i największą biblioteką państwową 

„Staatsbibliothek“ 
• Skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem 
• Katedra Berlińska i Wyspa Muzeów, propozycja zwiedzenia Muzeum 

Pergamońskiego 
• Propozycja zwiedzenia Muzeum Techniki 
• Powrót do Schkeuditz pociągiem
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Poniedziałek - 
piątek 

2. tydzień

Program na poniedziałek: 
- Zapoznanie się z zasadami przechowywania żywności w zależności od 
trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej 
- Ocenianie przydatności kulinarnej poszczególnych produktów 
- Wykonywanie podstawowych czynności przy przygotowywaniu posiłków 
- Wykonywanie podstawowych czynności przy obróbce mięsa: mycie mięsa, ryb, 
dzielenie na porcje, rozbijanie mięsa, nadawanie kształtu, przygotowanie 
półproduktów 

Program na wtorek: 
- Opracowanie karty menu zawierającej informacje o wartości odżywczej potraw 
- Zaplanowanie i prawidłowe zestawienie bielizny i zastawy stołowej na przyjęcia 
i uroczystości różnego rodzaju 
- Zapoznanie się z zasadami ekologicznego gromadzenia i odprowadzania 
odpadów i śmieci 
- Wykonywanie czynności porządkowych, zmywanie naczyń, odkładanie 
czystego sprzęty i naczyń na miejsce 

Program na środę: 
- Obsługa, mycie, konserwacja sprzętu i urządzeń gastronomicznych  i inne 
czynności zgodnie z programem praktyk 
- Zmywanie i polerowanie zastawy stołowej 
- Wykonywanie czynności obróbki surowców roślinnych: mycia, obierania, 
płukania, krojenia, tarcia, przecierania, miksowania, szatkowania, drążenia, 
mielenia itp. 
- Mycie i konserwacja urządzeń do obróbki wstępnej pokarmów, poznanie 

metod zapobiegania korozji narzędzi i ich nadmiernej eksploatacji 

Program na czwartek: 
- Planowanie działań związanych z promocją usług gastronomicznych - 
rozróżnianie rodzajów promocji w gastronomii, dobieranie proponowanych 
dzialań promocyjnych do typu klienta, przygotowanie prezentacji usług zgodnie z 
zasadami 
- Praca w zmywalni naczyń, wykonywanie czynności segregowania, mycia 
wstępnego i zasadniczego, obsługa zmywarki 
- Obróbka cieplna praca w kuchni gorącej - wprowadzenie 

Program na piątek: 
- Obserwowanie czynności trybowania mięsa, filetowania ryb, dokonywanie 
oceny świeżości surowców zwierzęcych w oparciu o ocenę organoleptyczną. 
- Przeprowadzanie obróbki wstępnej ręcznej i mechanicznej surowców 
zwierzęcych - ćwiczenia, wykonywanie czynności obróbki wstępnej z 
wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu 
- Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji technicznej 
- Wykonywanie czynności biurowych i porządkowych 
- Uczestniczenie w procesie produkcji gastronomicznej, wykonywanie czynności 
obróbki wstępnej mięsa, drobiu, ryb. 
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Sobota,  
2. tydzień

Program kulturalny w Dreźnie: 

• Wycieczka z przewodnikiem po stolicy Saksoni – Dreźnie, 
• Informacje na temat najważniejszych obiektów miasta: Dworzec Główny, ulica 

Praska, Stary Rynek, Zwinger - barokowy kompleks pałacyków, Plac Teatralny, 
Opera, Zamek Królewski, Kościół „Frauenkirche“. 

• Możliwość zwiedzania dodatkowych obiektów miasta np.Galeria Starych 
Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum Porcelany, Skarbnica Zielone Sklepienie, 
Muzeum Miasta Drezna, 

• Czas wolny, indywidualny spacer po mieście

Niedziela,  
3. tydzień

Propozycja spędzania czasu wolnego - wycieczka do Zoo w Lipsku / „Zoo 
Leipzig“
Odwiedzenie jednego z największych ogrodów zoologicznych w Niemczech o 
powierzchni 26 ha / spacer po zoo podzielonym na działy tematyczne, np. kraina 
tropików „Gondwanaland“
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Poniedziałek - 
piątek 

3. tydzień

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w zakładzie 
gastronomicznym w Lipsku lub okolicy 

Program na poniedziałek: 
- Poznanie różnych sposobów serwowania potraw i napojów 
- Obróbka cieplna półproduktów - wprowadzenie i asystowanie w procesie 
obróbki 
- Przeprowadzanie obróbki: gotowania, smażenia, grillowania, pieczenia, 
duszenia 
- Dobieranie aparatury grzejnej do metody obróbki termicznej 
- Obserwacja czynności związanych z obsługą urządzeń grzejnych 

Program na wtorek: 
- Obróbka cieplna półproduktów - asystowanie w przygotowywaniu potraw 
- Zasady organizowania cateringu 
- Poznanie wyposażenia i obsługi sprzętu w sali konsumenta 
- Przygotowanie sali konsumenckiej: dostosowanie liczby stołów do liczby gości, 
prawidłowe ustawienie stołów i sprzętów do pracy 
- Zaproponowanie dekoracji stołu w zależności od rodzaju organizowanego 
przyjęcia 

Program na środę: 
- Gotowanie wywarów, jarzyn, sporządzanie sosów, smażenie, duszenie, 
grillowanie mięsa, ryb - asystowanie w pracy i ćwiczenia praktyczne 
- Obserwacja czynności związanych z obsługą urządzeń grzejnych, 
programowaniem procesu  obróbki termicznej w piecu konwekcyjno-parowym 
- Obsługa pieca konwekcyjno-parowego, patelni elektrycznej, grilla 
- Dobieranie przypraw do różnych potraw, przygotowywanie surowców i 
półproduktów - omówienie i zapoznanie się z przyprawami dostępnymi w 
zakładzie, poznanie ich pochodzenia i właściwości 

Program na czwartek: 
-Zapoznanie się z organizacją stanowiska pracy do poszczególnych etapów 
sporządzania potraw i napojów 
- Samodzielny dobór gastronomicznych urządzeń produkcyjnych do 
wykonywania określonych zadań 
- Pomoc w przygotowywaniu potraw i napojów z uwzględnieniem wiedzy o 
żywności i żywieniu 
- Zapoznanie się z przyprawami, ich właściwościami i zastosowaniem do 
produkcji gastronomicznej 
- Przygotowanie surowców do obróbki cieplnej 

Program na piątek: 
- Przygotowywanie potraw na parze 
- Przygotowywanie potraw gotowanych, np. metodą vario (przygotowanie w 
niskiej temperaturze) lub w delcie (gotowanych w różnych temperaturach) 
- Wykańczanie potraw - ćwiczenia 
- Rozpoznawanie przypraw po smaku i  zapachu, wykonywanie mieszanek 
przypraw, stosowanie przypraw do różnych potraw 
- Mycie i konserwacja urządzeń do obróbki cieplnej
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Sobota, 
3. tydzień

Czas wolny / Propozycja zwiedzenia Forum Historii Najnowszej w centrum 
Lipska 
Forum składa się z wystawy stałej poświęconej historii najnowszej Niemiec od 
czasu II wojny światowej, przez zjednoczenie Niemiec po czasy współczesne / 
czasy dyktatury NRD i opór obywatelski / wystawa zajmuje powierzchnię 2 tys. 
metrów kw. i obejmuje ok. 2500 eksponatów historycznych / poza wystawą stałą 
jest możliwość odwiedzenia wystaw tymczasowych oraz centrum informacyjnego 
wraz z biblioteką multimedialną, oferującą materiały informacyjne o historii 
Niemiec i regionu.

Niedziela, 
4. tydzień

Czas wolny/ propozycja programu kulturalnego: wycieczka do Pomnika 
Walki Narodów Lipsku 

• Zwiedzenie największego w Europie pomnika (mierzącego 91m) 
upamiętniającego Bitwę pod Lipskiem (znaną również jako Bitwa Narodów) 
największą bitwę okresu napoleońskiego z roku 1813

• Zwiedzenie muzeum historii okresu napoleońskiego, obejrzenie rekonstrukcji 
przebiegu bitwy i eksponatów z okresu bitwy
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Poniedziałek - 
piątek 

4. tydzień

Zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w zakładzie 
gastronomicznym w Lipsku lub okolicy 

Program na poniedziałek: 
- Asystowanie w sporządzaniu potraw gotowanych, duszonych, smażonych, 
pieczonych 
- Ocenianie jakości potraw metodą 5-punktową 
- Rozdrabnianie surowców 
- Przygotowywanie potraw i napojów na podstawie przepisów z produktów 
ekologicznych 
- Poznanie walorów surowców ekologicznych 

Program na wtorek: 
- Zapoznanie się z zasadami klasyfikowania żywności  wg oznakowań na 
opakowaniu, warunkami  przechowywania żywności zgodnie z oznakowaniem, 
oceniania żywności na podstawie informacji zamieszczonych na opakowaniach 
żywności 
- Obróbka cieplna półproduktów - ciąg dalszy 
- Przeprowadzanie obróbki gotowania, smażenia, grillowania 
- Dobieranie aparatury grzejnej do metody obróbki termicznej 

Program na środę: 
- Aranżacja sali konsumenckiej-przygotowanie sali na przyjęcie gości 
indywidualnych, dalsze ćwiczenia praktyczne 
- Nakrywanie stolika, dobieranie zastawy stołowej do serwowanych potraw 
- Zapoznanie się z zasadami organizowania spotkań biznesowych 
- Zapoznanie się z asortymentem produkcji na zamówienie i porównanie 
organizacji pracy w restauracji i firmie cateringowej 

Program na czwartek: 
- Asystowanie w przygotowywaniu potraw i napojów: Wykonywanie czynności 
związanych z procesem produkcyjnym potraw (w tym potraw wegetariańskich), 
dekorowanie potrawy, dokonywanie oceny organoleptycznej, utrzymywanie 
porządku w miejscu pracy, zmywanie naczyń kuchennych i stołowych. 
- Przygotowanie nakrycia stołu, polerowanie zastawy stołowej, układanie naczyń, 
sztućców i szklanek, wykonywanie elementów dekoracyjnych 
- Zbieranie brudnych naczyń, porządkowanie stolika 

Program na piątek: 
- Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw 
- Nakładanie potraw na talerze, garnirowanie potraw i talerzy, współpraca z 
działem obsługi 
- Obserwacja współpracy pracowników produkcyjnych i obsługi, przygotowanie 
zastawy stołowej do nakładania potraw 
- Polerowanie talerzy, półmisków, salaterek, sztućców, szklanek 
- Mycie i suszenie pojemników bemarowych, utrzymywanie w czystości 
pomieszczenia ekspedycyjnego 
- Podsumowanie stażu i nabytych umiejętności
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Sobota,  
4. tydzień

Ewaluacja projektu i wyjazd: 

• Ewaluacja praktyki zawodowej odbytej w czasie stażu, 
• Wymiana doświadczeń w nawiązaniu do odbytego stażu, 
• Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu 

kulturowego, 
• Podsumowanie przebiegu stażu, przygotowanie wspólnie z organizacją  

partnerską dokumentu Europass–Mobility potwierdzającego odbyty staż 
zagraniczny, 

• Wręczenie certyfikatów, wymiana informacji i doświadczeń, wypełnienie 
ankiet ewaluacyjnych. 

• Wykwaterowanie, powrót do Polski 

Proponowany program stażu: 

Kierunek: Technik informatyk 

Data Zaplanowane działania

Niedziela, 
1. tydzień

Przyjazd do Schkeuditz 
• Zameldowanie i zakwaterowanie w ośrodku na terenie Gut Wehlitz 
• Przywitanie przez pracowników firmy Vitalis 
• Przedstawienie przebiegu stażu i programu kulturalnego 
• Spotkanie dotyczące podstawowych informacji na temat miasta i regionu 

(topografia - plan miasta i okolicy, „karta gościa”, itd.) 
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1 tydzień 
Poniedziałek-

piątek

Program na poniedziałek: 
- Wprowadzenie do codziennego przebiegu dnia w firmie i struktur organizacyjnych 
- Zapoznanie się ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami 
zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
- Trening praktyczny i test poziomu wiedzy w dziedzinie administracji sieci 
informatycznych 
- Poszerzenie i praktyczne stosowanie podstawowych zwrotów fachowych w j. 
niemieckim i angielskim 

W godzinach popołudniowych: program kulturalny, zwiedzanie Lipska 
• Wycieczka z przewodnikiem po Lipsku i informacje o historii miasta 
• Zapoznanie z zabytkami miasta, skwer “Augustusplatz“ z Operą Lipską i 

Fiharmonią “Gewandhaus”, kościoły “St. Nikola” i “St.Thomas”, zabytkowy pasaż 
handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy Ratusz Miejski 

Program na wtorek: 
- Wstęp do różnych rodzajów sieci i programów użytkowych, praktyczne przykłady 
- Informacje o topologii sieci komputerowej 
- Poznanie różnych mediów transmisyjnych (sieciowych) 
- Krótkie wprowadzenie do tematu parametrów elektrycznych (napięcie, opór, sygnały 
analogowe i cyfrowe, itp.) 
- Informacje o adresowaniu hostów w sieciach komputerowych: adresowanie fizyczne 
i logiczne MAC i IP 
- Ćwiczenia praktyczne 

Program na środę: 
- Zapoznanie się z systemem sterowania połączeniem logicznym AND, OR, itd. 
- Wprowadzenie do kalkulacji adresów logicznych (adresy sieciowe ID, tworzenie 
podsieci) 
- Informacje o modelu odniesienia łączenia systemów otwartych OSI, informacje o 
teoretycznym modelu warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych TCP/IP 
- Ćwiczenia praktyczne 

Program na czwartek: 
- Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji powierzchni i czas reklamowy w 
roznych typach mediow reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje 
- Zapoznanie się z urządzeniami sieciowymi (przełączniki, ruter) 
- Wprowadzenie do instalacji. konfiguracji i zarządzania mniejszymi sieciami 

Program na piątek: 
- Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi zarządzania i eksploatacji sieci 
- Wstęp do planowania sieci komputerowych 
-- Wprowadzenie do konceptów bezpieczeństwa w sieci komputerowej 
-Stworzenie tekstu i sloganu reklamowego  
- Ćwiczenia praktyczne 
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wybrane 
popołudnie w 1. 
tygodniu stażu

Wizyta techniczna w zakładzie produkcyjnym BMW w Lipsku / BMW-Werk 
Leipzig (w zależności od wolnych terminów zwiedzania)  

• Wprowadzenie / otrzymanie informacji o przepisach bezpieczeństwa w trakcie 
zwiedzania fabryki, zapoznanie się z historią firmy 

• Zapoznanie z obszarami produkcji fabryki samochodów osobowych BMW w 
Lipsku oraz z działalnością przedsiębiorstwa w Niemczech 

• Informacje o różnicach pomiędzy trzydrzwiową serią BMW 1, serią BMW 1 coupé, 
kabrioletem oraz najnowszym modelem X1 (wszystkie te modele są produkowane 
w fabryce BMW w Lipsku) 

• Informacje o poszczególnych etapach produkcji: wprowadzenie do procesu 
składania karoserii, lakierowania, montażu i centrum testowego 

• Obserwacja zautomatyzowanego procesu obróbki metalu: spawanie (m. in. 
punktowe), śrubowanie. 

• Obserwacja procesu produkcji na poszczególnych liniach produkcyjnych 
(produkcja manualna oraz za pomocą robotów), obserwacja transportu 
poszczególnych części, np. karoserii, za pomocą szyn położonych pod dachem 
fabryki 

• Obserwacja procesu montażu poszczególnych części / informacje o centrach 
produkcji modułów (podzespołów) i transporcie do hali głównej 

• Informacje o maszynach do produkcji karoserii i montażu poszczególnych części 
pojazdu (proces produkcji w fabryce jest w ok. 95% zautomatyzowany) 

Sobota, 
1. tydzień

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien I 

• Przyjazd do Berlina i spotkanie na Dworcu Głównym z przewodnikiem 
• Zakwaterowanie w hotelu i rozpoczęcie zwiedzania miasta: 
• Siedziba Parlamentu w historycznym Reichstagu 
• Brama Brandenburska i ambasady w jej pobliżu 
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tuddauds 
• Pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej 
• Obiadokolacja i czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta

Niedziela, 
2. tydzień

śniadanie w hotelu 

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien II 

• Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzenie wystawy z pozostałościami Muru 
Berlińskiego 

• centrum Sony 
• Forum kulturalne wraz z filharmonią i największą biblioteką państwową 

„Staatsbibliothek“ 
• Skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem 
• Katedra Berlińska i Wyspa Muzeów, propozycja zwiedzenia Muzeum 

Pergamońskiego 
• Propozycja zwiedzenia Muzeum Techniki 
• Powrót do Schkeuditz pociągiem

mailto:leonardo@gut-wehlitz.de


�

VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH

Coordination of programs in the European Community for SME´s
VITALIS GmbH, Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz

Tel.  (+49)(03 42 04) 77 40 00 Fax  (+49)(03 42 04) 77 40 21 e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

2 tydzień 
Poniedziałek-

piątek

Program na poniedziałek: - Informacje o selekcji odpowiednich systemów 
operacyjnych 
-Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji powierzchni i czas reklamowy w 
roznych typach mediow reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje 
- Dobranie srodkow i nosnikow  reklamy w zaleznosci od funkci reklamy 

Program na wtorek: 
- Wstęp do konfiguracji i zarządzania złożonymi sieciami komputerowymi 
- Wprowadzenie do homogenicznych i heterogenicznych sieci komputerowych 
- Wstęp do posługiwania się narzędziami administracyjnymi ( Telnet, SSH, itd.) 
-Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji powierzchni i czas reklamowy w 
roznych typach mediow reklamowych w oparciu o zgromadzone informacje 
- Dobranie srodkow i nosnikow  reklamy w zaleznosci od funkci reklamy 

Program na środę: 
- Informacje o dystrybucji plików i dystrybucji danych: protokół zdalnego 
udostępniania systemu plików NFS i sieciowym systemie plików DFS 
- Tworzenie podstawy projektu graficznego reklamy wizualnej 
- Stosowanie rysunku, zasad kompozycji, koloru i liternictwa w pracach projektowych  

Program na czwartek: 
- Wprowadzenie do instalacji i konfiguracji serwera FTP, umożliwiającego wymianę 
plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP 
- Tworzenie ogolnego scenariusza reklamy radiowej i telewizyjnej 
- Produkcja dzwiekowych nagran reklamowych  

Program na piątek: 
- Wprowadzenie do instalacji, konfiguracji i administracji Domeny Windows (ADS, 
administracja użytkownikami i profilami, itp.) 
- Wprowadzenie do routingu w systemie Windows Server 2003, przeznaczonym do 
zastosowań serwerowych 
- Informacje o podstawach adresowania internetu iPv4 
- Ćwiczenia praktyczne i podsumowanie zdobytych umiejętności

Sobota, 
2. tydzień

Program kulturalny w Dreźnie: 

• Wycieczka z przewodnikiem po stolicy Saksoni – Dreźnie, 
• Informacje na temat najważniejszych obiektów miasta: Dworzec Główny, ulica 

Praska, Stary Rynek, Zwinger - barokowy kompleks pałacyków, Plac Teatralny, 
Opera, Zamek Królewski, Kościół „Frauenkirche“. 

• Możliwość zwiedzania dodatkowych obiektów miasta np.Galeria Starych 
Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum Porcelany, Skarbnica Zielone Sklepienie, Muzeum 
Miasta Drezna, 

• Czas wolny, indywidualny spacer po mieście

Niedziela, 
3. tydzień

Propozycja spędzania czasu wolnego - wycieczka do Zoo w Lipsku / „Zoo 
Leipzig“
Odwiedzenie jednego z największych ogrodów zoologicznych w Niemczech o 
powierzchni 26 ha / spacer po zoo podzielonym na działy tematyczne, np. kraina 
tropików „Gondwanaland“
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Poniedziałek-
piatek  

3 tydzień

Program na poniedziałek: 
- Wprowadzenie do codziennego przebiegu dnia w firmie i struktur organizacyjnych 
- Zapoznanie się ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami 
zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
- Trening praktyczny i test poziomu wiedzy w dziedzinie reklamy komputerowej 
- Odświeżenie wiedzy uczniów na temat programów do obróbki grafiki komputerowej 
- Poszerzenie i praktyczne stosowanie podstawowych zwrotów fachowych w j. 
niemieckim i angielskim 

Program na wtorek: 
- Wprowadzenie do obróbki obrazu za pomocą programu Adobe Photoshop 
- Wprowadzenie do interfejsu użytkownika 
- Praca z programem do obróbki tekstu 
- Ćwiczenia praktyczne w programie Adobe Photoshop 
- Praca z szablonami i matrycami 

Program na środę: 
 Praca z programem do obróbki tekstu 
- Ćwiczenia praktyczne w programie Adobe Photoshop 
- Rysowanie i retuszowanie - ćwiczenia praktyczne 
- Praca z szablonami i matrycami 
- Ćwiczenia praktyczne 

Program na czwartek: 
- Kompresowanie obrazu i montaż obrazu 
- Praca w programie Adobe Photoshop: tworzenie tła dla gotowych obrazów lub 
poszczególnych elementów obrazu 
- Tworzenie animowanych obrazów GIF 

Program na piątek: 
- Tworzenie animowanych obrazów GIF - ćwiczenia praktyczne 
- Wprowadzenie do formatów plików internetowych 
- Konwersja plików różnego typu - ćwiczenia 
- Zmiana głębi i natężenia koloru - wprowadzenie i ćwiczenia 

Sobota, 
3. tydzień

Czas wolny / Propozycja zwiedzenia Forum Historii Najnowszej w centrum 
Lipska 
Forum składa się z wystawy stałej poświęconej historii najnowszej Niemiec od czasu 
II wojny światowej, przez zjednoczenie Niemiec po czasy współczesne / czasy 
dyktatury NRD i opór obywatelski / wystawa zajmuje powierzchnię 2 tys. metrów kw. i 
obejmuje ok. 2500 eksponatów historycznych / poza wystawą stałą jest możliwość 
odwiedzenia wystaw tymczasowych oraz centrum informacyjnego wraz z biblioteką 
multimedialną, oferującą materiały informacyjne o historii Niemiec i regionu.

Niedziela, 
4. tydzień

Czas wolny/ propozycja programu kulturalnego: wycieczka do Pomnika Walki 
Narodów Lipsku 

• Zwiedzenie największego w Europie pomnika (mierzącego 91m) 
upamiętniającego Bitwę pod Lipskiem (znaną również jako Bitwa Narodów) 
największą bitwę okresu napoleońskiego z roku 1813

• Zwiedzenie muzeum historii okresu napoleońskiego, obejrzenie rekonstrukcji 
przebiegu bitwy i eksponatów z okresu bitwy
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Proponowany program stażu: 

Kierunek:  Technik Mechanik 

Data Zaplanowane działania

Niedziela, 
1. tydzień

Przyjazd do Schkeuditz 
• Zameldowanie i zakwaterowanie w ośrodku na terenie Gut Wehlitz 
• Przywitanie przez pracowników firmy Vitalis 
• Przedstawienie przebiegu stażu i programu kulturalnego 
• Spotkanie dotyczące podstawowych informacji na temat miasta i regionu 

(topografia - plan miasta i okolicy, „karta gościa”, itd.) 

1 tydzień 
Poniedziałek-

piątek

Szkolenia praktyczne: Programowanie i obsługa maszyn CNC 

Program na poniedziałek 
- Przedstawienie uczestników opiekunowi szkolenia 
- Omówienie przebiegu i celów szkolenia praktycznego 
- Informacje o możliwości doskonalenia zawodowego w dziale mechaniki  
- Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania wypadkom 
na stanowisku pracy 
- Sprawdzenie i przypomnienie wiedzy uczniów z dziedziny mechatroniki 

Popołudniowy program kulturalny na poniedziałek: zwiedzanie Lipska 
- Wycieczka z przewodnikiem po Lipsku, informacje o historii miasta 
- Zapoznanie z zabytkami miasta, skwer “Augustusplatz“ z Operą Lipską i 
Fiharmonią “Gewandhaus”, kościoły “St. Nikolai” i “St.Thomas”, zabytkowy pasaż 
handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy Ratusz Miejski 

Program na wtorek i środę 
- Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy 
- Przygotowanie narzędzi pracy, sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy 
- Cechy szczególne budowy tokarek i frezarek wielofunkcyjnych 
- Poznanie szczegółowej konstrukcji maszyn CNC 
- Wstęp do programowania CNC - rodzaje programowania i specyfika 
poszczególnych układów sterowania 
- Informacje o programowaniu wg zasady NC, CNC, DNC, CAP, CAQ 
- Poznawanie podstawowego słownictwa fachowego w j. niemieckim 

Program na czwartek i piątek 
- Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy 
- Przygotowanie narzędzi pracy, sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy 
- Wstęp do programowania CNC - rodzaje programowania i specyfika 
poszczególnych układów sterowania 
- Pierwsze kroki w programie symulacyjnym: rodzaje komend, budowa zdań, scieżki 
dostępu 
- Kodowanie poleceń typu G i M, określanie poprawnej drogi narzędzia, funkcje 
dodatkowe

wybrane 
popołudnie w 1. 
tygodniu stażu

Wizyta techniczna w zakładzie produkcyjnym BMW w Lipsku / BMW-Werk 
Leipzig (w zależności od wolnych terminów zwiedzania)  

• Wprowadzenie / otrzymanie informacji o przepisach bezpieczeństwa w trakcie 
zwiedzania fabryki, zapoznanie się z historią firmy 

• Zapoznanie z obszarami produkcji fabryki samochodów osobowych BMW w 
Lipsku oraz z działalnością przedsiębiorstwa w Niemczech 

• Informacje o różnicach pomiędzy trzydrzwiową serią BMW 1, serią BMW 1 
coupé, kabrioletem oraz najnowszym modelem X1 (wszystkie te modele są 
produkowane w fabryce BMW w Lipsku) 

• Informacje o poszczególnych etapach produkcji: wprowadzenie do procesu 
składania karoserii, lakierowania, montażu i centrum testowego 

• Obserwacja zautomatyzowanego procesu obróbki metalu: spawanie (m. in. 
punktowe), śrubowanie. 

• Obserwacja procesu produkcji na poszczególnych liniach produkcyjnych 
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Poniedziałek-
piatek 

4. tydzień

Program na poniedziałek: 
- Tworzenie animowanych obrazów GIF - ćwiczenia praktyczne 
- Poznawanie różnych formatów plików internetowych 
- Konwersja plików różnego typu - ćwiczenia, ciąg dalszy 
- Zmiana głębi i natężenia koloru - ćwiczenia na wybranych obrazach 

Program na wtorek: 
- Praca z programem do edycji tekstu 
- Rysowanie - ćwiczenia 
- Retuszowanie obrazów - poznawanie różnych technik i ćwiczenia praktyczne 
- Montaż obrazów 

Program na środę: 
- Praca z szablonami i matrycami 
- Wprowadzenie do interfejsu użytkownika - ciąg dalszy 
- Kompozycja tekstu 
- Wymiana danych z innymi programami 
- Ćwiczenia praktyczne 

Program na czwartek: 
- Wymiana danych z innymi programami - ćwiczenia 
- Praca z kolorami i wypełnieniem tła 
- Rysowanie i obróbka wybranych obiektów - ćwiczenia 
- Zastosowanie efektów specjalnych 

Program na piątek: 
- Stosowanie efektów specjalnych - ciąg dalszy, manipulacja obiektów 
- Drukowanie samodzielnie wykonanych grafik 
- Formatowanie tekstu, tworzenie diagramów 
- Obiekty 3D, trapping 
- Ewaluacja programu, wręczenie certyfikatów firmy prowadzącej szkolenie 
praktyczne

Sobota, 
1. tydzień

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien I 

• Przyjazd do Berlina i spotkanie na Dworcu Głównym z przewodnikiem 
• Zakwaterowanie w hotelu i rozpoczęcie zwiedzania miasta: 
• Siedziba Parlamentu w historycznym Reichstagu 
• Brama Brandenburska i ambasady w jej pobliżu 
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tuddauds 
• Pomnik ku Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej 

Niedziela, 
2. tydzień

śniadanie w hotelu 

Proponowany program kulturalny: dwudniowa wycieczka do Berlina: dzien II 

• Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzenie wystawy z pozostałościami Muru 
Berlińskiego 

• centrum Sony 
• Forum kulturalne wraz z filharmonią i największą biblioteką państwową 

„Staatsbibliothek“ 
• Skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem 
• Katedra Berlińska i Wyspa Muzeów, propozycja zwiedzenia Muzeum 

Pergamońskiego 
• Propozycja zwiedzenia Muzeum Techniki 
• Powrót do Schkeuditz pociągiem
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Sobota, 
4. tydzień

Ewaluacja projektu i wyjazd: 

• Ewaluacja odbytej praktyki zawodowej, 
• Wymiana doświadczeń w nawiązaniu do odbytego stażu, 
• Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu 

kulturowego i językowego, 
• Podsumowanie przebiegu stażu, przygotowanie wspólnie z organizacją  

partnerską dokumentu Europass–Mobility potwierdzającego odbyty staż 
zagraniczny 

• Wręczenie certyfikatów, wymiana informacji i doświadczeń, wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

• Wykwaterowanie i powrót do Polski 

2 tydzień 
Poniedziałek-

piątek

Program na poniedziałek: 
- Przedstawienie uczestników opiekunowi praktyk i zwiedzenie siedziby firmy 
- Informacje o historii i działalności firmy 
- Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w 
zakładzie, metodach zapobiegania wypadkom w miejscu pracy 
- Informacje o czasie i organizacji pracy oraz o przebiegu i celach stażu 
- Przygotowanie stanowiska pracy, narzędzi, sprzętu i materiałów potrzebnych 
podczas zajęć praktycznych 
- Sprawdzenie i przypomnienie wiedzy uczniów z dziedziny mechatroniki 

Program na wtorek: 
- Przygotowanie stanowiska pracy, narzędzi, sprzętu i materiałów niezbędnych do 
pracy 
- Zapoznanie z poszczególnymi maszynami dostępnymi w firmie 
- Wstępne poznanie funkjonowania maszyn i narzędzi stosowanych w firmie i 
ćwiczenia praktyczne w ich zastosowaniu 
- Cechy szczególne budowy frezarek i tokarek oraz wstępne ćwiczenia w ich 
obsłudze 

Program na środę: 
- Poznanie szczegółowej konstrukcji tokarek i frezarek ręcznych: budowa 
poszczególnych elementów i ich funkcje, zespoły mechaniczne 
- Zapoznanie się z obsługą maszyn do ręcznej obróbki metalu z uwzględnieniem 
zasad bhp i zapobiegania wypadków w pracy 
- Zapoznanie się z wyrobami produkowanymi w firmie 
- Wstępne zapoznanie się z dokumentacją techniczną połączeń w obrabianych 
elementach: połączenia nitowe, gwintowe, spawane. 

Program na czwartek: 
- Wstęp do budowy maszyn do obróbki metalu stosowanych w firmie: maszyny do 
obróbki ręcznej 
- Zapoznanie się z materiałem konstrukcjnym i wybranymi częściami maszyn i 
narzędzi oraz ich funkcjami 
- Zapoznanie się z technologią produkcji wybranych wyrobów metalowych 
- Podstawy technik produkcyjnych w zakładzie 

Program na piątek: 
- Dobór narzędzi i przyrządów pomiarowych do montażu i demontażu maszyn i 
urządzeń - wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne w obróbce metalu 
- Przyjazne dla środowiska usuwanie odpadów przemysłowych (resztki smarów i 
płynów chłodzących, wióry metalowe) 
- Informacje o poprawnym składowaniu, stosowaniu, czyszczeniu i konserwacji 
narzędzi do obróbki metalu
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Sobota, 
2. tydzień

Program kulturalny w Dreźnie: 

• Wycieczka z przewodnikiem po stolicy Saksoni – Dreźnie, 
• Informacje na temat najważniejszych obiektów miasta: Dworzec Główny, ulica 

Praska, Stary Rynek, Zwinger - barokowy kompleks pałacyków, Plac Teatralny, 
Opera, Zamek Królewski, Kościół „Frauenkirche“. 

• Możliwość zwiedzania dodatkowych obiektów miasta np.Galeria Starych 
Mistrzów, Zbrojownia, Muzeum Porcelany, Skarbnica Zielone Sklepienie, Muzeum 
Miasta Drezna, 

• Czas wolny, indywidualny spacer po mieście 
Proponowana wizyta techniczna w Szklanej Manufakturze w Dreźnie / Gläserne 
Manufaktur der Volkswagen AG 

Wprowadzenie do historii i działalności Szklanej Manufaktury Volkswagena w 
Dreźnie 
Informacje o środkach ostrożności i zachowaniu bezpieczeństwa podczas 
oprowadzania po fabryce 
Wycieczka z przewodnikiem po terenie Szklanej Manufaktury 
Informacje o przebiegu pracy w różnych działach fabryki. Zapoznanie się z 
działem konstrukcyjnym, montażowym (montaż siedzeń, elektroniki i silników) i 
lakiernią (wprowadzenie do metod i procesu lakierowania karoserii) 
Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami stosowanymi do produkcji VW 
Phaeton

Niedziela, 
3. tydzień

Propozycja spędzania czasu wolnego - wycieczka do Zoo w Lipsku / „Zoo 
Leipzig“
Odwiedzenie jednego z największych ogrodów zoologicznych w Niemczech o 
powierzchni 26 ha / spacer po zoo podzielonym na działy tematyczne, np. kraina 
tropików „Gondwanaland“
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Poniedziałek-
piatek  

3 tydzień

Program na poniedziałek: 
- Przygotowanie stanowiska pracy, narzędzi, sprzętu i materiałów potrzebnych 
podczas zajęć praktycznych 
- Powtórzenie wiadomości z czytania rysunków technicznych 
- Samodzielne dokonywanie montażu i demontażu narzędzi do obróbki metalu oraz 
obróbka metalu w oparciu o podane rysunki techniczne 

Program na wtorek: 
- Wykonywanie niezbędnych pomiarów technicznych za pomocą odpowiednich 
przyrządów pomiarowych 
- ćwiczenia praktyczne na maszynach do ręcznej obróbki metalu: tokarkach i 
frezarkach różnego typu 
- Wykonywanie prostych części na podstawie rysunku technicznego 

Program na środę: 
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną użytkowania maszyn do obróbki metalu 
(w zależności od umiejętności językowych) 
- Dobór narzędzi i przyrządów pomiarowych do montażu i demontażu maszyn i 
urządzeń i ciąg dalszy samodzielnej obróbki wybranych elementów metalowych 
- Poprawne składowanie, czyszczenie i konserwacja narzędzi do obróbki 

Program na czwartek: 
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną użytkowania maszyn do obróbki metalu 
(w zależności od umiejętności językowych) 
- Dobór narzędzi i przyrządów pomiarowych do montażu i demontażu maszyn i 
urządzeń i samodzielna obróbka wybranych elementów metalowych 
- Poprawne składowanie, czyszczenie i konserwacja narzędzi do obróbki 

Program na piątek: 
- Zapoznanie z rodzajami stopów metali obrabianych w firmie, poznanie ich 
właściwości i zastosowania 
- Samodzielne wykonywanie elementów metalowych na podstawie podanych 
rysunków technicznych 
- Dobór odpowiednich maszyn i urządzeń do poszczególnych stopów metali 

Sobota, 
3. tydzień

Czas wolny / Propozycja zwiedzenia Forum Historii Najnowszej w centrum 
Lipska 
Forum składa się z wystawy stałej poświęconej historii najnowszej Niemiec od czasu 
II wojny światowej, przez zjednoczenie Niemiec po czasy współczesne / czasy 
dyktatury NRD i opór obywatelski / wystawa zajmuje powierzchnię 2 tys. metrów kw. i 
obejmuje ok. 2500 eksponatów historycznych / poza wystawą stałą jest możliwość 
odwiedzenia wystaw tymczasowych oraz centrum informacyjnego wraz z biblioteką 
multimedialną, oferującą materiały informacyjne o historii Niemiec i regionu.

Niedziela, 
4. tydzień

Czas wolny/ propozycja programu kulturalnego: wycieczka do Pomnika Walki 
Narodów Lipsku 

• Zwiedzenie największego w Europie pomnika (mierzącego 91m) 
upamiętniającego Bitwę pod Lipskiem (znaną również jako Bitwa Narodów) 
największą bitwę okresu napoleońskiego z roku 1813

• Zwiedzenie muzeum historii okresu napoleońskiego, obejrzenie rekonstrukcji 
przebiegu bitwy i eksponatów z okresu bitwy
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Poniedziałek-
piatek 

4. tydzień

Program na poniedziałek: 
- Przygotowanie stanowiska pracy, narzędzi, sprzętu i materiałów potrzebnych 
podczas zajęć praktycznych 
- Samodzielne dokonywanie montażu i demontażu narzędzi do obróbki metalu oraz 
obróbka metalu w oparciu o podane rysunki techniczne 
- Kontrola jakości wykonanej pracy, nanoszenie poprawek 

Program na wtorek: 
- Wykonywanie niezbędnych pomiarów technicznych za pomocą odpowiednich 
przyrządów pomiarowych oraz ćwiczenia praktyczne na maszynach do ręcznej 
obróbki metalu: tokarkach i frezarkach różnego typu, wykonywanie części (różne 
stopnie trudności) na podstawie rysunku technicznego 
- Samodzielny dobór i zastosowanie środków ochrony przed korozją narzędzi 

Program na środę: 
- Zapoznanie z powłokami ochronnymi dostępnymi w firmie oraz ich właściwościami 
- Wprowadzenie do konstrukcji urządzeń do nanoszenia powłok ochronnych i 
stosowania odpowiednich środków ochrony zdrowia w trakcie pracy 
- Obsługa urządzeń do powlekania proszkowego materiału i ćwiczenia praktyczne 

Program na czwartek: 
- Praktyczne zastosowanie metody wulkanizacji na gorąco - ćwiczenia 
- Różne rodzaje wierteł stosowanych w obróbce metalu, także obróbce sterowanej 
komputerowo: płytki ceramiczne, półceramiczne, płytki z metali hartowanych - 
właściwości, zastosowanie, optymalny sposób eksploatacji 
- Dobór odpowiednich wierteł w zależności od typu obrabianego materiału i ćwiczenia 
praktyczne w wywiercaniu otworów 

Program na piątek: 
- ćwiczenia praktyczne w wywiercaniu otworów - ciąg dalszy 
- Zapoznanie z różnymi rodzajami gwintów 
- Wykonywanie połączeń śrubowych - ćwiczenia praktyczne 
- Dalsze ćwiczenia w mechanicznej obróbce metalu, powlekaniu metalu warstwami 
ochronnymi, prace wykończeniowe 
- Podsumowanie wykonanych czynności i nabytych umiejętności oraz zakończenie 
treningu praktycznego w firmie

Sobota, 
4. tydzień

Ewaluacja projektu i wyjazd: 
• Ewaluacja praktyki zawodowej odbytej w czasie stażu, 
• Wymiana doświadczeń w nawiązaniu do odbytego stażu, 
• Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu 

kulturowego i językowego, 
• Podsumowanie przebiegu stażu, przygotowanie wspólnie z organizacją  

partnerską dokumentu Europass–Mobility potwierdzającego odbyty staż 
zagraniczny oraz certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności językowe, 

• Wręczenie certyfikatów, zaświadczenia o odbytym kursie językowym, wymiana 
informacji i doświadczeń, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. 

• Wykwaterowanie, powrót do Polski
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ERASMUS+ Mobilność w ramach sektora kształcenie i 
szkolenia zawodowe 

karta jakości mobilności 

ORAGNIZACJA WYSYŁAJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

• Wybrać	odpowiedni	 kraj	 docelowy,	 organizację	 przyjmującą,	 czas	 trwania	wyjazdu	 oraz	 program	
szkolenia,	co	umożliwi	osiągnięcie	zakładanych	celów	edukacyjnych.	

• Wybrać		uczestników	na	podstawie	przejrzystych,	jasno	określonych	kryteriów.		

• Określić	 	 efekty	 	 uczenia	 się	w	kategoriach	wiedzy,	 umiejętności	 i	 kompetencji,	 jakie	mają	 zostać	
osiągnięte	podczas	szkolenia.		

• Zapewnić,	 jeśli	 ma	 to	 zastosowanie,	 odpowiednie	 wsparcie	 dla	 uczestników	 ze	 specjalnymi	
potrzebami	lub	o	mniejszych	szansach.	

• Przygotować	 uczestników,	 we	 współpracy	 z	 organizacjami	 partnerskimi,	 do	 życia	 zawodowego	 i	
kulturalnego,	 a	 także	 warunków	 panujących	 w	 kraju	 goszczącym,	 przede	 wszystkim	 poprzez	
szkolenie	językowe	ukierunkowane	na	ich	potrzeby	zawodowe.		

• Zarządzać	 praktycznymi	 kwesBami	 związanymi	 z	 organizacją	 mobilności,	 takimi	 jak	 podróż,	
zakwaterowanie,	 niezbędne	ubezpieczenie,	 bezpieczeństwo	 i	 ochrona	uczestników,	uzyskanie	wizy,	
ubezpieczenie	społeczne,	mentoring	i	wsparcie,	wizyty	monitorujące,	itp.			

• Sporządzić	 Umowę	 zawierającą	 Porozumienie	 o	 Programie	 Zajęć,	 podpisane	 przez	 uczestnika	 i	
organizację	 przyjmującą,	 aby	 zakładane	 efekty	 uczenia	 się	 były	 zrozumiałe	 dla	 wszystkich	
zaangażowanych	stron.			

• Określić	w	porozumieniu	z	organizacją	przyjmującą	metody	oceny	efektów	uczenia	się,	co	umożliwi	
właściwą	walidację	i	uznanie	wiedzy,	umiejętności	i	kompetencji,	nabytych	podczas	mobilności.		

• Sporządzić	Porozumienie	o	Partnerstwie,	podpisane	przez	właściwe	instytucje	(dotyczy	projektów,	w	
których	wykorzystywany	jest	system	ECVET).		

• Zapewnić	odpowiednie	metody	komunikacji	podczas	mobilności	i	poinformować	o	nich	uczestnika	i	
organizację	przyjmującą.		

• Wdrożyć	system	monitorowania	przebiegu	projektu	mobilności.		

• Jeśli	 ma	 to	 zastosowanie,	 dla	 uczestników	 ze	 specjalnymi	 potrzebami	 lub	 o	 mniejszych	 szansach	
zapewnić	 udział	 osób	 towarzyszących,	 wspierających	 uczestników	 w	 kwesBach	 praktycznych	 i	
organizacyjnych.		
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• Prowadzić	i	dokumentować	w	porozumieniu	z	organizacją	przyjmującą	ocenę	efektów	uczenia	się,	z	
uwzględnieniem	efektów	nabytych	w	drodze	uczenia	 się	 nieformalnego	 i	 poza	 formalnego.	Uznać	
efekty,	które	nie	były	zakładane,	ale	zostały	osiągnięte	podczas	mobilności.			

• Dokonać	 oceny	 z	 każdym	 uczestnikiem	 jego	 rozwoju	 zawodowego	 i	 osobistego,	 osiągniętego	
podczas	mobilności	.		

• Uznać,	 za	pomocą	systemu	ECVET,	certyfikatu	Europass	 lub	 innych	dokumentów,	osiągnięte	efekty	
uczenia	się.		

• Upowszechniać	rezultaty	projektów	mobilności	na	jak	największą	skalę.		

• Dokonać	oceny	projektu,	w	celu	sprawdzenia	czy	osiągnął	on	zakładane	cele	i	rezultaty.		

ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA I ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ:  

• Wynegocjować	 program	 szkolenia	 dostosowany	 do	 indywidualnych	 potrzeb	 każdego	 uczestnika		
(jeżeli	to	możliwe	podczas	wizyt	przygotowawczych)	

• Określić	zakładane	efekty	uczenia	się	w	postaci	wiedzy,	umiejętności	 i	kompetencji,	 jakie	uczestnik	
ma	nabyć	podczas	mobilności.			

• Sporządzić	 Porozumienie	 o	 Programie	 Zajęć,	 podpisane	 przez	 uczestnika,	 	 aby	 zakładane	 efekty	
uczenia	się	były	zrozumiałe	dla	wszystkich	zaangażowanych	stron.			

• Zapewnić	odpowiednie	metody	komunikacji	podczas	mobilności	i	poinformować	o	nich	uczestnika.		

• Uzgodnić	metody	monitoringu	i	mentoringu.			

• Prowadzić	bieżącą	ocenę	przebiegu	mobilności	i	w	stosownych	przypadkach	podejmować	działania	
w	celu	zapewnienia	jej	odpowiedniej	jakości.		

• Prowadzić	 i	 dokumentować	 ocenę	 efektów	 uczenia	 się,	 z	 uwzględnieniem	 efektów	 nabytych	 w	
drodze	 uczenia	 się	 nieformalnego	 i	 poza	 formalnego.	 Uznać	 efekty,	 które	 nie	 były	 zakładane,	 ale	
zostały	osiągnięte	podczas	mobilności.	

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

• Wspierać uczestników w zrozumieniu kultury i warunków panujących w kraju goszczącym.  

• Przydzielić uczestnikom	 zadania	 i	 obowiązki	 odpowiadające	 ustalonym	 efektom	 uczenia	 się	
(wiedza,	umiejętności	i	kompetencje)	oraz	celom	szkolenia	określonym	w	Porozumieniu	o	Programie	
Zajęć,	a	także	zapewnić	im	dostęp	do	odpowiedniego	wyposażenia	i	wsparcia.	

• Wyznaczyć opiekuna	merytorycznego/mentora,	który	będzie	monitorować	postępy	uczestników	w	
procesie	szkoleniowym.	

• Zapewnić	 wsparcie	 praktyczne,	 jeżeli	 zajdzie	 taka	 potrzeba,	 i	 określić	 osoby	 kontaktowe	 dla	
uczestników	wymagających	wsparcia.	 
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• Sprawdzić	czy	każdy	uczestnik	posiada	odpowiednie	ubezpieczenie.	

UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

• Sporządzić	 	Porozumienie	o	Programie	Zajęć,	podpisane	przez	organizację	wysyłającą	i	organizację	
przyjmującą,	 	 aby	 zakładane	 efekty	 uczenia	 się	 były	 zrozumiałe	 dla	 wszystkich	 zaangażowanych	
stron.		

• Przestrzegać	 	 wszystkich	 ustaleń	 wynegocjowanych	 w	 związku	 z	 danym	 szkoleniem	 i	 dołożyć	
wszelkich	starań,	aby	szkolenie	zakończyło	się	sukcesem.	

• Przestrzegać	 zasad	 i	 przepisów	organizacji	 przyjmującej,	 przyjętych	w	niej	 	 godzin	pracy,	 kodeksu	
postępowania	oraz	zasad	zachowania	poufności.		

• Informować	organizację	wysyłającą	i	organizację	przyjmującą	o	wszelkich	problemach	lub	zmianach	
dotyczących	szkolenia.			

• Złożyć,	 po	 zakończeniu	 szkolenia,	 raport	 w	 określonym	 formacie	 wraz	 z	 wszelką	 wymaganą	
dokumentacją	w	celu	rozliczenia	poniesionych	kosztów.	

ORGANIZACJA POŚREDNICZĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

• Wybrać	odpowiednie	organizacje	przyjmujące,	będące	w	stanie	 zapewnić	osiągnięcie	 zakładanych	
celów	szkolenia.		

• Udostępnić	 dane	 kontaktowe	 wszystkich	 zaangażowanych	 stron	 i	 zadbać	 o	 ustalenie	 wszystkich	
kwesBi	związanych	z	organizacją	mobilności	przed	wyjazdem	uczestników	za	granicę.		 

Podpisy	

Organizacja	wysyłająca	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Organizacja	przyjmująca	
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