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Rozpoczęły się kury przygotowujące do wyjazdu i wszyscy zakwalifikowani uczestnicy biorą 

udział w zajęciach  przygotowania pedagogicznego, psychologicznego, językowego i kulturowego 

które dodatkowo będzie kontynuowane za granicą.  

Wszystkie zajęcia przygotowania językowo-kulturowego i pedagogiczno-psychologicznego 

prowadzone są w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tarnowie Pl.  Dworcowy 5A.  

Zajęcia odbywają się w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni  wolne od 

zajęć dydaktycznych i składają się z:  

  dla grup wyjeżdżających do Hiszpanii; kurs języka hiszpańskiego on-line  z 

wykorzystaniem platformy językowej OLS oraz intensywny kursu języka hiszpańskiego 

zawodowego w Sevilli, czas trwania: 10 godz. 

  konsultacje w języku angielskim, przygotowanie aplikacji na praktyki w formacie Europass 

CV w języku angielskim oraz zapoznawania z dokumentami stażowymi (regulaminy, 

programy stażu, umowa), czas trwania: 10 godz. 

  szkolenie z zakresu podstaw komunikacji międzykulturowej oraz różnic kulturowych 

pomiędzy Polską i Hiszpanią, czas trwania: 8 godz. 

  dla grup wyjeżdżających do Niemiec; kurs języka niemieckiego  on-line  z wykorzystaniem 

platformy językowej OLS oraz intensywny kursu języka niemieckiego zawodowego w 

Erfurcie, czas trwania: 10 godz. 

  konsultacje z języka niemieckiego, przygotowanie aplikacji na praktyki w formacie Europass 

CV w języku niemieckim oraz zapoznawania z dokumentami stażowymi (regulaminy, 

programy stażu, umowa), czas trwania: 10 godz. 

  szkolenie z zakresu podstaw komunikacji międzykulturowej oraz różnic kulturowych 

pomiędzy Polską a Niemcami, czas trwania: 8 godz. 

  dla wszystkich grup przed wyjazdem przygotowanie psychologiczne, mające na celu 

ułatwienie stażystom poradzenia sobie ze stresem i adaptację w nowym środowisku, czas 

trwania: 10 godz. 

  wsparcie pedagogiczne organizowane przez mentora praktyk zagranicznych; uzgodnienie 

indywidualnych celów zawodowo-edukacyjnych i zapoznanie się z programem stażu, każdy 

weźmie udział w 1 dwugodzinnym spotkaniu grupowym (dla danego zawodu) oraz 1 

dwugodzinnym spotkaniu indywidualnym, łącznie 4 godz. 

  W tym projekcie uczestnicy mobilności uzyskują uprawnienia do korzystania z systemu 

udostępniania licencji na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS. Uczniowie naszych szkół 

uczestniczą w kursach on-line języka niemieckiego i hiszpańskiego. 

Uczestnictwo we wszystkich  zajęciach jest obowiązkowe. Kursy prowadzą lektorzy szkół 

językowych oraz wysoko wykwalifikowani fachowcy. 


