
 

Projekt pt. „Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy” realizowany w ramach Akcji: 

KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w 

sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w Programie Erasmus+ przez Zespół Szkół nr 

34 im. Mieszka I w Warszawie. Numer projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000077980 

__________________________________________________________ 

CELE PROJEKTU:  

− zaliczenie części praktyki zawodowej przez uczniów technikum z klas III i IV w ramach 

obowiązującego programu nauczania w rzeczywistych warunkach niemieckiego rynku 

pracy; 

− podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych; 

− poszerzenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej;  

− doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego; 

− poprawa porozumiewania się w angielskim słownictwie zawodowym; 

− poznanie podstaw języka niemieckiego; 

− rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, przedsiębiorczości, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych; 

− doskonalenie w zakresie norm społecznych i różnic kulturowych; 

− poznanie historii, gospodarki i kultury niemieckiej;  

− przygotowanie do części praktycznej egzaminu zawodowego; 

− zwiększenie wrażliwości na problemy polityczne i społeczne w Europie. 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 

❖ Promocja i rekrutacja uczestników projektu; 

❖ Przygotowanie kulturowo – językowo – pedagogiczne do zagranicznej mobilności; 

❖ Dwutygodniowy wyjazd do niemieckiego miasta Schkeuditz  na praktykę 

zawodową połączoną z realizacją programu kulturowego, w tym: 

• 10 – dniowe praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach; 

• wycieczki z przewodnikiem do Lipska i Berlina w ramach programu kulturowego.        

   

ORGANIZACJA PARTNERSKA: 

instytucją partnerską jest Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, która  

została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych 

programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, która oddalona 

jest o 16 km od saksońskiego Lipska. 

VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of European Projects 

in Vocational Training 

Gut Wehlitz 1, 04435 Schkeuditz, Niemcy 

Strona internetowa: www.gut-wehlitz.de 



 
Siedziba Partnera projektu - firmy Vitalis na Gut Vehlitz w Schkeuditz 

 
 Lipsk – miejsce realizacji programu kulturowego 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 56 037,00 EUR 

 

UCZESTNICY PROJEKTU: 

działania projektowe skierowane są do uczniów klas III i IV kształcących się w zawodach: 

technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna oraz technik budownictwa w roku 

szkolnym 2022/2023. 

REZULTATY TWARDE: 

otrzymanie przez uczestników projektu potwierdzenia zdobytych umiejętności i wiedzy w 

Niemczech w ramach odbycia praktyk zawodowych: 



✓ Certyfikatu Europass – Mobilność,  

✓ Certyfikatu Paszport Językowy, 

✓ Zaświadczeń wydanych przez szkołę potwierdzających  udział w szkoleniach z zakresu: 

języka angielskiego zawodowego, języka niemieckiego, wsparcia kulturowego i 

pedagogicznego, 

✓ Certyfikatów uczestnictwa w praktykach zawodowych, 

✓ Certyfikatów z indywidualną opinią od partnera naszego projektu, 

✓ Indywidualnego wykaz osiągnięć. 

 

REZULTATY MIĘKKIE: 

✓ poszerzona wiedza i praktyczne umiejętności zawodowe uczniów; 

✓ znajomość niemieckiej kultury, obyczajów, historii i gospodarki; 

✓ świadomość uczniów w obszarze korzyści wynikających z edukacji pozaszkolnej; 

✓ nabycie nowych postaw przedsiębiorczych: asertywności, kreatywności i 

podejmowania inicjatyw w każdym zakresie;   

✓ zrozumienie zjawiska przenikania się różnych kultur i zwyczajów oraz potrzeby 

wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. 

 

 

EUROPASS  

to Inicjatywa Komisji Europejskiej, umożliwiająca obywatelom Europy prezentację własnych 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych w jasny i zrozumiały sposób, co zwiększa ich 

konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz daje nowe możliwości 

kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą. W skład Europass wchodzą następujące 

dokumenty: 

✓ Europass CV – standardowy formularz życiorysu stosowany w takiej samej formie we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej,  

✓ Europass Paszport Językowy – dokument prezentujący stopień znajomości języków 

obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE, 

✓ Europass – Mobilność – zawierający informacje na temat zakresu wiedzy i doświadczeń 

zdobytych podczas praktyk zagranicznych. 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r. 

OKRES ZAGRANICZNEJ MOBILNOŚCI: 16.04.2023 r. - 29.04.2023 r. 

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie; 

2) Pracownik ds. monitoringu i ewaluacji - wicedyrektor szkoły; 

3) Koordynator projektu – nauczyciel w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie 

 

 

 

 

 


