
 
 

Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z 

niemieckimi przedsiębiorstwami 
 

Projekt „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z 

niemieckimi przedsiębiorstwami” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek im. Hugona 

Kołłątaja w Zawierciu w okresie 15.08.2017 – 14.08.2019. Projekt jest finansowany przez Unię 

Europejską, w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. 

Dofinansowanie projektu wynosi 102 180,00 EUR. 

„Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi 

przedsiębiorstwami” to projekt skierowany do 40 dziewcząt i chłopców kształcących się w 

kierunkach: technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Projekt ma na celu kontynuację i poszerzenie doświadczenia oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych 

uczniów i kadry pedagogicznej. Realizacja staży nastąpi w czterech turach w okresach 23.11. - 

21.12.2017, 12.06. - 11.07.2018, 06.09. - 05.10.2018, 02.05. - 31.05.2019.  

Każda grupa będzie liczyła 10 uczniów klas I, II i III: 6 uczniów uczących się w zawodach technik 

żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz 4 uczniów uczących się w zawodzie 

technik logistyk. W mobilności 2. i 3. grupy będą mogli wziąć udział również absolwenci rocznika 

2017/2018 (w zależności od wyników rekrutacji). W takim przypadku grupa partnerska dopasuje 

program praktyk oraz metody walidacji osiągniętych efektów uczenia się do potrzeb absolwentów 

ZSiP.  

Organizacjami przyjmującymi na praktyki będą małe i średnie przedsiębiorstwa z Niemiec: Seehotel 

Diemelsee, Posthotel Rotenburg, Hotel AquaVita oraz Storch-Ciret Logistics GmbH. Działania 

organizacyjne w Niemczech koordynuje wieloletni partner szkoły, firma Siegmundsburger Haus 

Werraquelle GmbH (wspólne projekty mobilności od 2008 r.) 

Do głównych celów naszego projektu należą podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych u 

uczestników, ciągłe wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych u uczestników, zwiększenie 

zdolności do zatrudnienia młodych ludzi na krajowym i europejskim rynku pracy, zapobieganie 

bezrobociu wśród młodzieży, rozwój osobisty uczestników, wspieranie rozwoju ich samodzielności, 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów o mniejszych szansach, dalsze podnoszenie poziomu 

jakości pracy szkoły i jej pracowników oraz rozwój jej działalności międzynarodowej, długofalowa 

współpraca szkoły z niemieckimi przedsiębiorstwami z branży hotelarsko-gastronomicznej oraz 

logistycznej i umocnienie umiędzynarodowienia ZSiP. 

Do walidacji i uznania osiągnięć uczestników podczas stażu wykorzystane zostaną europejskie 

narzędzia takie jak: Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym 

(ECVET) oraz dokumenty Europass Mobilność i Europass CV.  



 
Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie 

językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe oraz przypomnieć zwroty niezbędne w 

codziennym porozumiewaniu się w języku niemieckim.  

Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczestników projektu z kulturą Niemiec, tradycjami i 

obyczajami. Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów do pobytu 

na stażu w odmiennych warunkach, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, podniesienie ich 

motywacji, przełamanie obaw do co własnych możliwości.  

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. 

Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez 

uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe 

wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież 

robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte 

z budżetu projektu. 

 


