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Opis działań w projekcie programu Erasmus+  

 „TERMINATOR 2 - ZAGRANICZNE PRAKTYKI UCZNIÓW TARNOWSKIEGO RZEMIOSŁA” 

 

Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-023910 

Czas trwania projektu od 01-07-2016 do 30.06.2018r.   Łączny czas trwania  24 miesiące 

Partnerzy:  

1/ Izba Rzemieślnicza w Erfurcie 

2/ EM Training Agency  w Sewilli 

Projekt  polega na organizacji 5-tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii oraz Niemczech dla 

uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz RZSZ w Pilźnie. Odbędą 

się po 3 edycje wyjazdów dla 12-osobowych grup stażystów do każdego kraju. Łącznie w projekcie 

weźmie udział 72 uczniów oraz 6 opiekunów (1 os. dla grupy). Przewiduje się połowę uczniów ze 

Szkoły w Tarnowie i połowę z Pilzna, ale dokładna liczba beneficjentów z poszczególnych szkół jest 

uzależniona od osiągniętych przez kandydatów wyników rekrutacji.  

Terminarz wyjazdów 

 Niemcy 

Grupa pierwsza - 12 uczestników:         od 16 stycznia 2017 do 17 lutego 2017  

Grupa druga -      12 uczestników:         od 15 stycznia 2018 do 16 lutego 2018 

 Hiszpania  

Grupa pierwsza - 12 uczestników:         od 16 stycznia 2017 do 17 lutego 2017 

Grupa druga -      12 uczestników:         od  01 maja 2017 do  02 czerwca 2017 

Grupa trzecia -     12 uczestników:         od 15 stycznia 2018 do 16 lutego 2018 

Grupa czwarta -   12 uczestników:         od 09 kwietnia 2018 do 11 maja 2018 

 

Do udziału w praktykach w Niemczech rekrutowani będą uczniowie drugich i trzecich klas, 

kształcący się w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, elektryk; 

a w Hiszpanii - kształcący się w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, sprzedawca, mechanik oraz 

elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy. Językiem obowiązującym na 

praktykach w Hiszpanii będzie j. hiszpański, a w Niemczech – j. niemiecki. Aktualnie w dwóch 

szkołach kończy się proces rekrutacji chętnych do udziału w trzech edycjach zagranicznych staży 

zawodowych (2 wyjazdy do Sewilli, jeden do Erfurtu) zaplanowanych na ten rok szkolny. W efekcie 

zaplanowanej kampanii informacyjnej, spotkań z młodzieżą obu szkół i informacji umieszczonych na 

internetowych stronach i tablicach informacyjnych, zebrano od zainteresowanych wypełnione 

kwestionariusze aplikacyjne, które oceniają komisje rekrutacyjne powołane w obydwu RZSZ.  
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Izba Rzemieślnicza w Tarnowie zapewni wszystkim uczestnikom przygotowanie pedagogiczne, 

psychologiczne, językowe i kulturowe poprzedzające wyjazd na praktyki oraz kontynuowane za 

granicą. W tym roku uczestnicy projektu jedni z nielicznych w programie Erasmus+ otrzymali 72 

licencje na realizację kursów językowych na unijnej platformie OLS. 

Dla grup wyjeżdżających do Hiszpanii; 

- konsultacje w j. angielskim (zajęcia z przygotowania aplikacji na praktyki w formacie Europass CV 

w j. angielskim oraz zajęcia dotyczące wyjaśnienia treści dokumentów związanych ze stażem;  

- kurs języka hiszpańskiego on-line  z wykorzystaniem platformy językowej OLS; 

- intensywny kurs j. hiszpańskiego na miejscu (uwzględniający słownictwo powiązane bezpośrednio 

ze stanowiskiem pracy, wyposażeniem /narzędziami, nazwy czynności, podstawowe 

produkty/części. Dodatkowo przed wyjazdem Izba zorganizuje  szkolenie z zakresu podstaw 

komunikacji międzykulturowej oraz różnic kulturowych pomiędzy Polską i Hiszpanią, zapoznanie z 

obyczajami i zabytkami Sevilli,  tradycjami, kulturą i sztuką, atrakcjami turystycznymi Andaluzji. 

Dla grup wyjeżdżających do Niemiec: 

- konsultacje w j.niemieckim (zajęcia z przygotowania aplikacji na praktyki w formacie Europass CV 

w j.niemieckim oraz zajęcia dotyczące wyjaśnienia treści dokumentów związanych ze stażem 

(regulamin zakwaterowania, programy stażu, umowy); 

- kurs języka niemieckiego on-line  z wykorzystaniem platformy językowej OLS; 

- intensywny kurs języka niemieckiego po przyjeździe do Erfurtu - uwzględniający słownictwo 

powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy, zadania i wykonywane czynności, nazwy narzędzi 

i sprzętu, zasady bezpieczeństwa, umiejętności zawodowe. Dodatkowo przygotowanie do wyjazdu 

obejmie szkolenie z zakresu podstaw komunikacji międzykulturowej oraz różnic kulturowych 

pomiędzy Polską a Niemcami. Zapoznanie z miejscowymi obyczajami, zabytkami Erfurtu i Turyngii, 

kulturą i sztuką oraz atrakcjami turystycznymi obszarów Turyngii. 

Dla wszystkich grup przygotowujących się do wyjazdu zostanie zorganizowane przygotowanie 

psychologiczne, mające na celu ułatwienie stażystom poradzenia sobie ze stresem towarzyszącym 

wyjazdowi zagranicę, ułatwienie adaptacji w nowym środowisku oraz autoprezentację przed 

pracodawcą. 

Każdy beneficjant zostanie objęty dodatkowym wsparciem pedagogicznym, które zostanie 

zorganizowane przez mentora praktyk zagranicznych. Spotkania z mentorem będą miały na celu 

uzgodnienie celów zawodowo-edukacyjnych, zapoznanie się z indywidualnym programem stażu 

uzgodnionym z partnerem, a także konsultacje jego zgodności z indywidualną ścieżką kariery 

beneficjenta. Każdy beneficjent zostanie objęty programem szkoleń przygotowawczych 

obejmującym: 
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-  kurs językowy on-line  j. niemieckiego lub hiszpańskiego + kurs j. zawodowego 10 h na miejscu, 

dodatkowo wyjeżdżający do Erfurtu konsultacje w j.niemieckim 10 h, wyjeżdżający do Sevilli 

konsultacje w j.angielskim 10 h; 

- 18 h przygotowania psychologiczno-kulturowego; 

- co najmniej 4 h wsparcia pedagogicznego związanego z tematyką stażu. 

W czasie pobytu za granicą uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie pedagogiczne polskich 

opiekunów grup – osób zakwaterowanych w tym samym miejscu.  

Uczestnikami są uczniowie szkół rzemieślniczych w Tarnowie i Pilźnie - młodociani pracownicy 

zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych  celem przyuczenia do zawodu i realizujący teoretyczne 

przygotowanie zawodowe w szkołach. Projekt zakłada uzyskanie przez uczestników minimum 

drugiego poziomu EQF.  Będzie to możliwe dzięki komasacji doświadczenia zawodowego 

uczestników projektu zdobytego przed wyjazdem podczas praktyk zawodowych w kraju oraz 

umiejętności zdobytych podczas stażu zagranicznego.  W celu zapewnienia nadzoru i 

bezpieczeństwa stażystów przewidziane jest zatrudnienie opiekuna praktyk. Metodologia projektu 

zakłada wyznaczenie dla każdego uczestnika celów edukacyjno-zawodowych (wspólnie z 

mentorem) oraz dopasowanie indywidualnych programów praktyk (w firmach) do zadań 

wynikających z celów rozwojowych oraz monitorowanie postępów w zdobywaniu kompetencji 

zawodowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 72 ucz. oraz ich 

zatrudnialności poprzez udział w mobilności ponadnarodowej. Projekt obejmie uczniów 

doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą z Tarnowa oraz 

zwiększy atrakcyjność ich kształcenia poprzez stworzenie uczestnikom możliwości odbycia stażu 

zagranicznego, który wprowadzi ich na Europejski Rynek Pracy.  Udział w praktykach pozwoli im na 

poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zaw. Praktyka zagraniczna przygotuje 

uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, a styczność z nowymi technologiami i 

rozwiązaniami umożliwi transfer doświadczeń i innowacji do zakładów w regionie. Staże przyczynią 

się do podniesienia kompetencji społecznych oraz wzrostu umiejętności adaptacyjnych uczestników. 

Promocja „dobrych praktyk” przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół 

zawodowych w regionie Tarnowa i Pilzna mobilnością europejską i poszerzy horyzonty zakładów 

rzemieślniczych z regionu. 
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