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PRZEWODNIK DLA UCZNIA 

 

Czym jest program Erasmus +    

 

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

Wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. opierając się na osiągnięciach europejskich programów 

edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących 

inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską: 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.  

Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Odpowiadając na 

wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim 

strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego 

uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów 

edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. 

 

Priorytety 

 

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną 

i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz 

poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną 

mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, 

szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej 

i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, 

szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz 

wzmacniania innowacyjności  i budowania wiedzy. 

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne 

sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu 

synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. 

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,  

 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;  

 państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;  

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu 

i Turystyki.  
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Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie  szansą na sukces 

zawodowy- nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024639 realizowany w ramach programu  

Erasmus+ 

 

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + umożliwi odbycie praktyk zagranicznych 

uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie w zawodzie 

technik handlowiec oraz fototechnik przy współpracy w realizacji projektu z partnerem 

pośredniczącym projektu Sistema Turismo s.r.l. we Włoszech. 

 

W projekcie „Staże zagraniczne przyszłych techników- nowe doświadczenie  szansą na 

sukces zawodowy"- udział weźmie łącznie 32 uczniów, którzy kształcą się w zawodzie 

technik handlowiec i fototechnik oraz dwóch opiekunów.  

Tematyka i zakres merytoryczny oraz plan działań wynikają bezpośrednio z potrzeb jego 

uczestników i z możliwościami oferowanymi przez program Erasmus+. Podczas 

opracowywania projektu za główny cel przyjęto umożliwienie uczniom technikum uzyskania 

kompetencji zawodowych zgodnych ze standardami UE oraz językowych, prowadzących do 

podniesienia umiejętności społecznych i osobistych oraz dalszego rozwoju zawodowego. 

Projekt jest jednocześnie odpowiedzią wobec przyjętych strategii rozwoju, które kładą nacisk 

na aspekt mobilności wśród młodzieży i nabywanie przez placówki edukacyjne wymiaru 

europejskiego. 

W związku z faktem, iż młody człowiek po ukończeniu szkoły wchodzi na rynek pracy, na 

którym wymagane jest od niego duże doświadczenie i kreatywność, opracowany projekt jest 

odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia kształcenia praktycznego w okresie nauki szkolnej 

oraz wykorzystania funduszy unijnych na działalność edukacyjną. Realizacja projektu oprócz 

naturalnego rozszerzenia treści kształcenia, będzie dawała możliwość rozwoju zawodowego 

młodym ludziom i będzie stanowić odpowiedź na stawiane wymagania przez rynek pracy.  

Projekt umożliwi uczniom zetknięcie się z rzeczywistymi warunkami rynkowymi panującymi 

we włoskich firmach handlowych i fotograficznych, co przełoży się na nowe doświadczenie 

zawodowe. Ważne jest, aby stwarzać możliwość  poznania praktycznych, a zarazem 

europejskich rozwiązań w dziedzinie, w której zdobywa kierunkowe wykształcenie młody 

człowiek. Dla przyszłych handlowców i fototechników ważny jest kontakt z klientem, a 

planowany staż daje dodatkowo możliwość komunikacji z obcojęzycznym klientem, co 

przyczyni się do obniżenia bariery językowej, szybkiego nabywania umiejętności 

komunikacyjnych oraz udoskonalenia znajomości specjalistycznego języka zawodowego. 

Redagowanie sprawozdań i wpisów na profilu Facebooka w języku angielskim, to dodatkowe 

narzędzie w rozwijaniu umiejętności językowych.  

Zdobyte przez uczniów kompetencje zostaną potwierdzone poprzez uzyskanie „edukacyjnego 

paszportu europejskiego” Europass Mobilność, na którym będą wyszczególnione korzyści 

zawodowe i dodatkowe rezultaty, osiągnięte przez uczestników, a dzięki Europejskiemu 

Systemowi Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET wiedza i 

umiejętności zdobyte za granicą zostaną uznane międzynarodowo. Przyczyni się to do 

wyrównania szans polskich techników na europejskim rynku pracy. Uczestnicy otrzymają 

również od organizacji przyjmującej ocenę stażu,  certyfikat potwierdzający odbycie stażu 

zawodowego oraz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności językowe. Przyczyni się to 
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do wzbogacenia życiorysu młodego technika i podniesienia wartości zawodowej w oczach 

przyszłych pracodawców. 

 

Staż odbędzie się w Rimini we Włoszech w dwóch terminach:  

I grupa uczniów: 5 lutego 2017 – 4 marca 2017  

II grupa uczniów 29 października 2017 – 25 listopada 2017 

 

Za każdym razem wyjedzie 16 uczniów- 10 fototechników oraz 6 handlowców wraz z 2 

opiekunami. 

 

Podstawowe cele projektu: 

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom technikum uzyskania kompetencji 

zawodowych zgodnych ze standardami UE oraz językowych, prowadzących do podniesienia 

umiejętności społecznych i osobistych oraz dalszego rozwoju zawodowego. 

Projekt umożliwi uczniom zdobycie nowego doświadczenia, udoskonalenie znajomości 

specjalistycznego języka zawodowego i uzyskanie „edukacyjnego paszportu europejskiego” 

Europass Mobilność, co poprawi ich pozycję na rynku pracy. Europejski System Transferu 

Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET ułatwi uznawanie efektów uczenia 

się za granicą. W rezultacie odbyte szkolenia i umiejętności uzyskane podczas mobilności w 

innym państwie UE zostaną uznane uczestnikowi.  

Do szczegółowych celów projektu zaliczono: 

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

 promowanie mobilności edukacyjnej 

 w przypadku uczniów technikum handlowego wzbogacenie kompetencji organizacji 

procesu sprzedaży- sposobów magazynowania, demonstrowania i promocji towarów 

oraz doskonalenie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń  technicznych i 

działań związanych z procesem sprzedaży 

 podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności rejestracji i obróbki cyfrowego 

obrazu fotograficznego i wykonywania projektów multimedialnych w przypadku 

fototechników 

 doskonalenie przez uczestników znajomości języka angielskiego, w tym szczególnie 

słownictwa sektorowego, nabycie podstaw języka włoskiego 

 uzyskanie przez uczniów pozytywnej oceny stażu i otrzymanie certyfikatu o 

ukończeniu praktycznego programu zawodowego 

 kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwienie na różnice 

mentalne i kulturowe 

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, 

podejmowania ryzyka i odpowiedzialności. 

 

Partner pośredniczący  projektu: 

 

SISTEMA TURISMO jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się 

promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami 
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edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z 

całej Europy. 

Misją Sistema Turismo jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które 

ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój 

kariery zawodowej beneficjentów. Zgodnie z misją firmy, agencje w Rimini i Potenzy pełnią 

rolę ścieżek zapewniających dostęp do świata nauki gdzie istnieje możliwość łączenia potrzeb 

organizacji i każdego klienta z wiedzą specjalistyczną oraz życiem towarzyskim na terenie 

danego miejsca.    

ST powstała w roku 1996, obecnie zajmuje się: 

•  międzynarodową mobilnością i doświadczeniami zawodowymi we wszystkich sektorach 

zawodowych, 

• kursami szkoleniowymi w ramach akredytowanego centrum, głównie w dziedzinie 

turystyki,  

•   projektami europejskimi.  

Mając wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, Sistema Turismo stara się odpowiadać na 

zawodowe potrzeby szkoleniowe licznych organizacji oferując im różnorodne ścieżki 

mobilności we Włoszech.   

Jako organizacja szkoleniowa, Sistema Turismo ma szerokie doświadczenie w ogólnej 

organizacji zagranicznych projektów mobilności. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów z 

firmami goszczącymi może zapewnić najlepsze staże zawodowe oraz wyjazdy szkoleniowe, a 

także jest w stanie podnieść kompetencje zawodowe uczestników.  

Długoletnia działalność w projektach mobilności przyniosła wielowymiarowe korzyści 

wszystkim stronom zaangażowanym w ich realizacje. Uczestnicy stażów przygotowanych 

przez Sistema Turismo deklarowali, że pobyt za granicą wpłynął pozytywnie na ich 

kompetencje zawodowe, społeczne i językowe. Zagraniczna mobilność wpłynęła na 

podniesienie własnej samooceny, poczucia pewności siebie i otwartości na inne kultury. 

Sistema Turismo jest partnerem i założycielem "ETN Network," której firmy znajdują się w 

Hiszpanii (Malaga), Bułgarii (Sofia), Wielkiej Brytanii (Portsmouth) oraz w Niemczech 

(Berlin) 

 

Organizacja stażu. 

 

1. Za organizację poszczególnych etapów wyjazdu na staż odpowiadają: 

 Organizacja Wysyłająca: podróż, ubezpieczenie, zabezpieczenie kosztów organizacji 

stażu (w tym: programu pedagogicznego, językowego, kulturowego). 

 Organizacja Przyjmująca: organizacja stażu i monitorowanie jego przebiegu na miejscu, 

organizacja zakwaterowania, transportu lokalnego, wycieczki. 

2. Ze środków projektu uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje następujące 

świadczenia: 

 kurs języka włoskiego przed wyjazdem (20 godzin lekcyjnych) oraz kurs języka 

włoskiego podczas odbywania stażu (20 godzin lekcyjnych), 

 zajęcia z przygotowania kulturowego i pedagogicznego (po 5 godzin lekcyjnych), 

 koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty 

przejazdu w miejscu stażu), 

 polisę ubezpieczeniową grupową, 
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 koszty pobytu – zakwaterowanie, 

 program kulturowy we Włoszech, 

 kieszonkowe, 

 certyfikaty i dokumenty Europass Mobility 

3. Staż odbędzie się potencjalnie w następujących firmach partnerskich organizacji Sistema 

Turismo: fototechnicy będą odbywać część praktyczną w firmach fotograficznych 

współpracujących z partnerem, takich jak: Foto snap shot, Foto Soci, Foto Video Play di 

Bartolini Vincenzo, Maurizio Polverelli Photography, Senape Studio, Studio di Fotografia 

Paolo Diani. 

Natomiast handlowcy odbędą część praktyczną w następujących firmach handlowych: 

ASTOLFI srl,  Flora Folies, Vivaio F.lli Sartini, L'Emiliana di Felici Belicchi Alda & C. 

Snc, Punto Musica  snc. 

 

4. Sistema Turismo dokona oceny umiejętności uczestników (ECVET) 

Nabyte efekty uczenia się po uprzedniej ewaluacji przez oceniającego zostaną wpisane 

w indywidualny wykaz osiągnięć każdego stażysty, w tym przypadku rolę tę odgrywać będą 

certyfikaty praktyk, a następnie skonwalidowane/zatwierdzone przez instytucję wysyłającą 

 

Zasady rekrutacji i kryteria naboru 

 

Rekrutacja na staż w ramach Erasmus + przeprowadzana jest w formie konkursu. Jej przebieg 

zamieszczony został w Regulaminie Rekrutacji 

Rekrutacji uczniów dokonuje komisja w składzie: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

 Koordynator projektu będący jednocześnie nauczycielem języka angielskiego 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży handlowej 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży fototechnicznej  

 Wychowawcy klas  

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: 

 

Koordynator projektu: mgr Karina Rusok-Stanisławska 

Asystent koordynatora projektu – mgr Jerzy Rzechanek 

 

Przed stażem 

 

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania 

pedagogicznego, kulturowego i językowego.  

Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w: 

 

1. KURSIE JĘZYKOWYM  

Każdy uczeń będzie uczestniczyć w 20 godzin stacjonarnym kursie języka włoskiego. 

Celem tych zajęć będzie umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z w/w językiem. 

Zajęcia będą obejmowały podstawowe zwroty używane w języku branżowym i codziennym 



Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  
Erasmus+ 

 

  

6 
  

we Włoszech. W ramach zajęć językowych wszyscy uczniowie zostaną zaopatrzeni w 

materiały dydaktyczne służące do samodzielnej nauki języka kraju stażu – słowniki językowe. 

 

2. PRZYGOTOWANIU KULTUROWYM I PEDAGOGICZNYM  

W ramach przygotowania kulturowego uczniowie odbędą spotkania (po 5 godzin każda 

grupa), podczas których poruszona zostanie tematyka różnic organizacyjnych, 

mentalnościowych jak i socjologicznych między Polską a krajem partnerskim, uczestnicy 

zaznajomią się z kulturą i obyczajami kraju goszczącego.  

 

Oprócz wyżej wymienionych zajęć uczniowie odbędą spotkania z pedagogiem szkolnym (5 

godzin), które będą miały na celu utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów i radzenia 

sobie ze stresem oraz zachowanie się w trudnych sytuacjach. 

 

Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania Umowy o Staż, Porozumienia o 

Programie Zajęć i karty jakości stażu, listu motywacyjnego i CV.  

 

Nieobecność na kursach przygotowawczych oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów 

będzie skutkowała skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż 

zagraniczny. 

 

Uczestnicy projektu zobowiązują się: 

 

1. Aktywnie uczestniczyć przed wyjazdem w zajęciach obejmujących szkolenie 

językowe oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne (harmonogram zajęć  

będzie obejmował godziny popołudniowe w tygodniu i ewentualnie przedpołudniowe 

w soboty. 

2. Podpisać umowy o staż. 

3. Uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych i administracyjnych przed wyjazdem na 

staż. 

4. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki zawodowej. 

5. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki. 

6. Przestrzegać poleceń opiekuna i zasad regulaminu stażu zawodowego. 

7. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu. 

8. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji 

uczestnika. 

9. Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyki zawodowej i przesłać ją do 

koordynatora projektu po powrocie. 

10. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki. 

11. Sporządzać w trakcie realizacji praktyki tygodniowe sprawozdania w dzienniczku 

praktyk i przedstawiać je nauczycielowi przebywającego z grupą na stażu oraz 

koordynatorowi projektu. 

12. Uczestniczyć w ewaluacji stażu i projektu- wypełniać ankiety jakościowe dotyczące 

satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie. 
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13. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania 

i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po 

zakończeniu stażu. 

14. Wypełnić raport  MobilityTool. Każdy beneficjent otrzyma login i hasło do programu. 

Po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć 

do koordynatora projektu. 

15. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Erasmus+ 

16. Ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestniczenia 

w projekcie. 

                                                                                           

Opracowała: Karina Rusok-Stanisławska- Koordynator Projektu 

 

 

Przydatne strony internetowe:                                                

  

http://erasmusplus.org.pl 

www.frse.org.pl 

http://www.etnmanagement.eu/sistematurismo/ 

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/
http://www.frse.org.pl/

