
 
 

Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja 
współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami 

Projekt „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja 
współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” jest realizowany przez Zespół Szkół  
im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu od 31.12.2020 r. Projekt jest finansowany przez Unię 
Europejską, w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. 
Dofinansowanie projektu wynosi 129 846,00 €. 

„Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia - kontynuacja współpracy  
z niemieckimi przedsiębiorstwami” to projekt skierowany do 48 uczniów szkoły, kształcących 
się w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich.  

Do głównych celów projektu należą:  

 podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych uczestników;  

 ciągłe wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych 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 uczestników o mniejszych szansach (60% 
pochodzących m.in. z terenów wiejskich, z biednych rodzin itp.). 

Realizacja staży nastąpi w trzech turach: 21.02.2021 - 20.03.2021, 03.10.2021 - 30.10.2021 
oraz 08.05.2022 - 04.06.2022. Ze względu na pandemię koronawirusa terminy wyjazdów 
mogą ulec zmianie. 

Działania organizacyjne w Niemczech koordynować będzie partner szkoły, firma VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (wspólne projekty mobilności w latach 2012 
- 2018r.). 

Organizacjami przyjmującymi będą partnerzy firmy VITALIS, małe i średnie przedsiębiorstwa 
z Niemiec - hotele, restauracje, salony fryzjerskie, hurtownie i sklepy (miejsca praktyk 
logistyków).  

Projekt przyniesie korzyści wszystkim Partnerom, zarówno szkole, jak i organizacjom 
przyjmującym, w tym firmie Vitalis GmbH. Założenia w odniesieniu do stron partnerskich 
związane są ze stałym doskonaleniem systemów kształcenia zawodowego, pozyskiwaniem 
innowacyjnych narzędzi nauczania, zacieśniania współpracy z partnerami i nawiązywania 
nowych kontaktów. Celem projektu jest również stały wzrost mobilności zawodowej. 



 
Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. 
Wsparcie językowe (również na platformie OLS) pozwoli bliżej poznać słownictwo branżowe 
oraz przypomnieć zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku 
niemieckim. Przewidziano także zajęcia z nauczycielami przedmiotów zawodowych, których 
celem będzie poruszenie istotnych kwestii dotyczących przebiegu praktyk. Przedstawione 
zostaną standardy pracy w Niemczech jak również omówione różnice dotyczące przepisów 
pracy. W ramach szkolenia "Ubiegam się o pracę" uczestnicy nauczą się jak pisać na 
komputerze dobre CV według wzoru Europass oraz dowiedzą się jak zaprezentować/ubrać 
się na rozmowę kwalifikacyjną i jak zrobić dobre wrażenie. Celem wsparcia kulturowego 
będzie zapoznanie uczestników projektu z geografią, historią i atrakcjami turystycznymi 
Drezna/Lipska. Wsparcie pedagogiczne będzie miało z kolei na celu przygotowanie uczniów 
do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku, 
podnoszenie ich motywacji oraz przełamanie obaw do co własnych możliwości. 

Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana Umowa oraz Porozumienie  
o Programie Zajęć. 

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. 
Uczniowie otrzymają również certyfikaty potwierdzające odbycie staży i opinie indywidualne. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, 
kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego (Drezno/Lipsk), 
transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu. 


