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"Trening czyni mistrza" - rola praktyk 

zagranicznych w rozwoju zawodowym i osobowym 

młodego przedstawiciela Unii Europejskiej”  w 

Technikum im. gen. J.Hallera w Owidzu



CZYM JEST PROGRAM 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Został on opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego 
wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Erasmus+ ma m.in. pomóc przezwyciężyć kryzys związany z bezrobociem, wzmacniając i usprawniając systemy 
edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez 
pracodawców w Europie.

Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją (więcej 
informacji na temat tego programu na stronie https://erasmusplus.org.pl/

https://erasmusplus.org.pl/


GŁÓWNY CEL PROJEKTU

 Program Erasmus + ma pomóc uczniom naszej szkoły w osiągnięciu 

odpowiednich kompetencji oraz poszerzeniu zakresu wiedzy i 

umiejętności w swojej branży, jak i nabyciu umiejętność adaptacji w 

europejskich warunkach społecznych i kulturowych. Dzięki temu 

będą mieli oni możliwość poznania nowych technik pracy oraz 

zdobędą doświadczenie oraz kompetencje zawodowe i językowe, 

potwierdzone uznawanymi w Europie certyfikatami Europass i Ecvet, 

co powinno mieć odzwierciedlenie w łatwości znalezienia pracy na 

rynku lokalnym i europejskim.



ERASMUS PLUS A EUROPEJSKI PLAN 
ROZWOJU SZKOŁY

Po analizie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli powstał Europejski Plan 

Rozwoju Technikum im. gen. J.Hallera, który ściśle wiąże się z aktualną sytuacją panującą w szkole oraz wizją 

rozwoju tej szkoły w przyszłości. Poniższe cele, które sobie stawia szkoła mogą być zrealizowane dzięki 

mobilności i współpracy europejskiej, poprzez udział w programie Erasmus+. Są to m.in.:

 1.Podniesienie jakości nauczania poprzez wzrost poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności. 

Szczególnie zwiększenie kompetencji zawodowych, w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i wkładu w 

spójność społeczeństwa oraz zwiększenie mobilność zawodowej

 2.Poprawa jakości nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii 

i świadomości międzykulturowej

 3. poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia, gł. przez współpracę z krajami partnerskimi w 

dziedzinie kształcenia zawodowego.



Rozpoczęcie 
projektu: 01/10/2019

Zakończenie 
projektu: 09/09/2022



TYTUŁ PROJEKTU:

"Trening czyni mistrza" - rola praktyk zagranicznych w rozwoju 

zawodowym i osobowym młodego przedstawiciela Unii 

Europejskiej

"Practice makes perfect"- an important role of internships abroad in 

personal and professional development of young European Union 

member.



KOORDYNATORZY PROJEKTU Z NASZEJ 
SZKOŁY:

Anna Dymerska -
nauczyciel języka 

angielskiego

Małgorzata Tandecka -
nauczyciel teoretycznych 

i praktycznych 
przedmiotów 

zawodowych w 
technikum hotelarstwa



INNI NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWO-
JĘZYKOWE UCZNIÓW:
Sławomira Wierzbowska

Aleksandra Rybak – Hoduń

Michał Szamszon

Elżbieta Piskorska

Nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych oraz

języków obcych nowożytnych.



UCZESTNICY PROJEKTU - WYBRANI 

UCZNIOWIE KSZTAŁCĄCY SIĘ W 
NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

Technik Hotelarstwa (II TH) 

Technik Informatyk (II TI)

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
(II TŻ)



MIEJSCE I TERMIN PRAKTYK:

Klasy  TI - Portugalia (Braga),15.05.2022 – 12.06.2022

Klasy  TH - Hiszpania(Malaga), 05.06.2022-03.07.2022

Klasy – Hiszpania (Malaga), 24.04.2022-22.05.2022



OPIEKUNOWIE W TRAKCIE 
MOBLINOŚCI ZAGRANICZNYCH:

Hiszpania (TŻ): Małgorzata Tandecka, Elżbieta Piskorska

Anna Dymerska, Sławomira Wierzbowska

Portugalia (TI): Małgorzata Tandecka, Katarzyna Smugała

Anna Dymerska, Michał Szamszon 

Hiszpania (TH): Małgorzata Tandecka, Joanna Libiszewska

Anna Dymerska, Aleksandra Rybak-Hoduń



PRZEBIEG DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:



PRZED WYJAZDEM NA STAŻ:

-Powołanie i spotkanie zespołu projektowego Erasmus + i ustalenie 

szczegółowego harmonogramu działań



-Powołanie i spotkanie zespołu projektowego Erasmus + i ustalenie 

szczegółowego harmonogramu działań

-Rekrutacja kandydatów do programu stażowego, na podstawie 

2-etapowego procesu selekcji, w trakcie której uczniowie przystąpią do 

egzaminu z przedmiotów zawodowych i języka obcego, a także w 

oparciu o konsultację z wychowawcą oraz o formularze oceny 

osobowości ucznia, z uwzględnieniem zasady równości szans i 

niedyskryminacji



- Rekrutacja kandydatów do programu stażowego, na podstawie 

2-etapowego procesu selekcji, w trakcie której uczniowie przystąpią 

do egzaminu z przedmiotów zawodowych i języka obcego, a także 

w oparciu o konsultację z wychowawcą oraz o formularze oceny 

osobowości ucznia, z uwzględnieniem zasady równości szans i 

niedyskryminacji

- Przygotowanie listy rezerwowej kandydatów



- Przygotowanie listy rezerwowej kandydatów

- Podpisanie umowy Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu z 

Agencją Narodową oraz agencjami firmy ETN: Tribeka w Maladze 

i Sistema Turismo w Rimini oraz Braga Mobility Open w Portugalii, w 

której zawarte będą zadania każdej ze stron, oraz 

tzw. Porozumienia o partnerstwie oraz



- Podpisanie umowy Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu z Agencją 

Narodową oraz agencjami firmy ETN: Tribeka w Maladze i Sistema Turismo w 

Rimini oraz Braga Mobility Open w Portugalii, w której zawarte będą zadania 

każdej ze stron, oraz tzw. Porozumienia o partnerstwie oraz

Memorandum of Understanding (określający przewidywane efekty uczenia się 

uczestników w kontekście wskazanych zawodów, w oparciu o program 

nauczania w Technikum w Owidzu), Letter of Intent (opisujący zakres 

obowiązków organizacji wysyłającej i przyjmujących, będący gwarancją 

jakości póżniejszych działań) oraz programy praktyk



Memorandum of Understanding (określający przewidywane efekty 

uczenia się uczestników w kontekście wskazanych zawodów, w 

oparciu o program nauczania w Technikum w Owidzu),

Letter of Intent (opisujący zakres obowiązków organizacji 

wysyłającej i przyjmujących, będący gwarancją 

jakości póżniejszych działań) oraz programy praktyk

- Podpisanie umowy z uczniami



- Podpisanie umowy z uczniami

- Przekazanie firmom współpracującym 

z agencjami Tribeka i Sistema Turismo oraz Braga mob informacji o 

uczestnikach stażu



- Przekazanie firmom współpracującym 

z agencjami Tribeka i Sistema Turismo oraz Braga mob informacji o 

uczestnikach stażu

- Przekazanie partnerowi ankiet dotyczących indywidualnych 

preferencji uczestników, dotyczących zarówno miejsca praktyk, jak i 

indywidualnych potrzeb każdego z nich i troska o bieżący przepływ 

informacji dotyczącej uczestników dzięki m. in. nowoczesnej 

platformie Big Bang



- Przekazanie partnerowi ankiet dotyczących indywidualnych preferencji 

uczestników, dotyczących zarówno miejsca praktyk, jak i indywidualnych 

potrzeb każdego z nich i troska o bieżący przepływ informacji dotyczącej 

uczestników dzięki m. in. nowoczesnej platformie Big Bang

- Wspólnie z partnerem sprawdzenie programów praktyk, planowanych 

efektów uczenia się, procedur monitorowania postępów i rozwiązywania 

ewentualnych problemów, dokumentacji i zaplanowanych umów



I. 2020-III. 2020

- Rozpoczęcie przygotowań językowo-kulturowych do wyjazdu na 

praktyki, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych, w zakresie języka angielskiego ogólnego i 

zawodowego, podstaw języka włoskiego i hiszpańskiego oraz 

wiedzy na temat krajów partnerskich



- Rozpoczęcie przygotowań językowo-kulturowych do wyjazdu na 

praktyki, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych, w zakresie języka angielskiego ogólnego i 

zawodowego, podstaw języka włoskiego i hiszpańskiego oraz 

wiedzy na temat krajów partnerskich

- Dodatkowe przygotowanie językowe za pomocą platformy OLS



- Dodatkowe przygotowanie językowe za pomocą platformy OLS

- Przygotowanie przez każdego uczestnika profilu osobowego, 

wypełnienie formularza dotyczącego szczegółów preferencji i 

specyfikacji rodzaju praktyk, a także innych indywidualnych potrzeb 

(które powinny być wzięte pod uwagę podczas organizacji 

praktyk),



- Przygotowanie przez każdego uczestnika profilu osobowego, 

wypełnienie formularza dotyczącego szczegółów preferencji i 

specyfikacji rodzaju praktyk, a także innych indywidualnych potrzeb 

(które powinny być wzięte pod uwagę podczas organizacji 

praktyk),

- Spisanie kontraktów z uczestnikami staży



- Spisanie kontraktów z uczestnikami staży

- Zakup pomocy naukowych i materiałów niezbędnych do odbycia 

staży, tj. laptop, słowniki, odzież robocza etc.



- Zakup pomocy naukowych i materiałów niezbędnych do odbycia 

staży, tj. laptop, słowniki, odzież robocza etc.

- Zorganizowanie praktyk, w tym ustalenie i opłacenie kosztów: 

transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania (w hotelach lub 

apartamentach/Residence), wyżywienia itp. dla uczestników staży



- Zorganizowanie praktyk, w tym ustalenie i opłacenie kosztów: 

transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania (w hotelach lub 

apartamentach/Residence), wyżywienia itp. dla uczestników staży

- Monitoring projektu, poprzez stały kontakt z organizacjami 

przyjmującymi



- Końcowa ewaluacja zawodowych i językowych predyspozycji 

uczestników, w celu zapewnienia odpowiednich miejsc praktyk



II. 2020

- Końcowa ewaluacja zawodowych i językowych predyspozycji 

uczestników, w celu zapewnienia odpowiednich miejsc praktyk

- Spotkanie z rodzicami przed wyjazdem w celu omówienia 

szczegółów staży



W TRAKCIE STAŻU:
III-IX.2020 (W ZALEŻNOŚCI OD PROFILU 

KLASY UCZESTNIKA)

-Udział w spotkaniu organizacyjnym



-Udział w spotkaniu organizacyjnym

- Monitorowanie przebiegu praktyk i sprawdzanie czy realizowany 

program odpowiada przyjętym założeniom, na drodze 

regularnych spotkań uczniów z osobą z organizacji przyjmującej 

(tzw. Training Tutor), a także poprzez sprawdzanie dzienniczków

praktyk oraz raporty cząstkowe uczniów składane nauczycielom 

towarzyszącym uczniów podczas wyjazdu na staż, opracowanie 

certyfikatów dla uczniów



- Analiza kompetencji każdego ucznia i dobór odpowiedniego miejsca 

praktyki, a także monitorowanie przebiegu praktyk i sprawdzanie czy 

realizowany program odpowiada przyjętym założeniom, na drodze 

regularnych spotkań uczniów z osobą z organizacji przyjmującej (tzw. 

Training Tutor), a także poprzez sprawdzanie dzienniczków praktyk oraz 

raporty cząstkowe uczniów składane nauczycielom towarzyszącym 

uczniów podczas wyjazdu na staż, opracowanie certyfikatów dla uczniów

-Odbycie przez uczniów praktyk w branży hotelarskiej i gastronomicznej w 

popularnych ośrodkach turystycznych, takich jak Rimini i Malaga 

(szczegółowy program praktyk, osobno dla każdego zawodu, załączono 

do wniosku) oraz udział w programie kulturowym



-Odbycie przez uczniów praktyk w branży hotelarskiej i 

gastronomicznej w popularnych ośrodkach turystycznych, takich 

jak Rimini i Malaga (szczegółowy program praktyk, osobno dla 

każdego zawodu, załączono do wniosku) oraz udział w programie 

kulturowym

-Monitoring przebiegu projektu, zorganizowanie spotkania 

ewaluacyjnego



-Monitoring przebiegu projektu, zorganizowanie spotkania 

ewaluacyjnego

- Pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów uczestników- w 

porozumieniu z wyznaczonymi przez organizację przyjmującą 

osobami; przy pomocy tzw. Help desk (24 godziny na dobę) oraz na 

drodze kontaktu telefonicznego i e-mailowego koordynatora 

projektu z przedstawicielami organizacji partnerskich



- Pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów uczestników- w porozumieniu 

z wyznaczonymi przez organizację przyjmującą osobami; przy pomocy tzw. 

Help desk (24 godziny na dobę) oraz na drodze kontaktu telefonicznego i e-

mailowego koordynatora projektu z przedstawicielami organizacji partnerskich

-Wydanie certyfikatów uczestnictwa oraz innych uzgodnionych wcześniej 

dokumentów

-Wydanie certyfikatów uczestnictwa oraz innych uzgodnionych wcześniej 

dokumentów, m.in. Skills Portfolio



PO POWROCIE:
IX- XII.2020

Wystawienie certyfikatów Europass Mobilność (dokument 

potwierdzający uzyskane efekty uczenia się, umożliwiający 

każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i 

umiejętności zawodowych, umożliwiający porównanie tych 

kwalifikacji dla osób szukających pracy, pochodzących z różnych 

rejonów UE)



PO POWROCIE:

IX- XII.2020

Podczas uroczystego spotkania w szkole, w obecności

przedstawicieli organu prowadzącego, nauczycieli i uczniów

-Ocena projektu i nabytych umiejętności, sprawdzenie zgodności 

dokumentacji oraz budżetu

-Opracowanie raportu końcowego

-Ewaluacja i upowszechnianie rezultatów projektu



PO POWROCIE:

IX- XII.2020

Po zakończeniu projektu, jego rezultaty zostaną zamieszczone także 

na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+ (Erasmus+ 

Project Results Platform), w celu promowania i dzielenia się 

doświadczeniem z odbytych praktyk, które mogłyby być w 

przyszłości wykorzystane przez kolejne szkoły wnioskujące o udział w 

podobnych projektach



ORGANIZACJE PARTNERSKIE, 
PRZYJMUJĄCE UCZNIÓW NA PRAKTYKI:

Portugalia: APLICAPROPOSTA 
LDA (www.bragamobilityopen.com)

Hiszpania: TRIBEKA TRAINING LAB 
S.L.U. (www.tribeka.es)

Włochy: www.sistematurismo.it

http://www.bragamobilityopen.com/
http://www.bragamobilityopen.com
http://www.tribeka.es/
http://www.tribeka.es
http://www.sistematurismo.it/


ORGANIZACJE PARTNERSKIE, 

PRZYJMUJĄCE UCZNIÓW NA PRAKTYKI:

Portugalia (marzec 2020)

APLICAPROPOSTALDA (www.bragamobilityopen.com)

http://www.bragamobilityopen.com


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

VerdeCenter http://verdecenter.com/

VerdeCenter is a company operating in the area of 

informatics, providing services of software creation, 

maintenance of informatics systems and PC repairs, as 

well as the commercialization of accessories and 

substitute parts: LCD, batteries, power cords, etc.

http://verdecenter.com/


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

XDOC - Equipamentos Escritório, Lda http://xdoc.pt

XDOC is an official partner of the prestigious brand Xerox 

created in 2004 based on the demanding international 

accreditation and quality criteria that it is subject to every 

year through thorough reviews. They commercialize 

printing, copy and fax equipment, sign technical 

assistance contracts for printing equipment, and 

commercialize every type of paper and toners for printers

http://xdoc.pt


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

VHV – Consultoria Informática, Unipessoal, Lda http://www.vhv.pt/

VHV is a young company operating with a staff possessing 

vast knowledge in the market of I.T., namely in providing 

services, acquired over several years of work in companies 

of the sector. They provide the necessary support for a use 

as efficient as possible of I.T. resources, helping customers 

to explore options they probably didn’t know before.

http://www.vhv.pt/


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

IFIX www.iloja.pt

IFIX is a national leader dealing with the 

repair and maintenance of Apple 

devices. They store thousands of 

necessary parts to repair any problem 

an Apple device might have.

http://www.iloja.pt


ORGANIZACJE 

PARTNERSKIE, PRZYJMUJĄCE UCZNIÓW 

NA PRAKTYKI:

HISZPANIA: TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (WWW.TRIBEKA.ES)

http://WWW.TRIBEKA.ES


PRZYKŁADOWE HOTELE: HISZPANIA

PATIO 19

FEEL HOSTEL SOHO



PRZYKŁADOWE HOTELE:

FEEL HOSTEL SOHO http://www.feelhostels.com/hostel_soho.php

http://www.feelhostels.com/hostel_soho.php


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

Hotel NH Málaga www.nh-hoteles.es

Hotel NH Malaga znajduje się w samym sercu Malagii, jest 

urządzony w nowoczesnym i eleganckim stylu. W hotelu znajduje 

się restauracja, która oferuje wyśmienite dania kuchni

śródziemnomorskiej, ma także osobny bar, w którym serwowane są 

napoje i przekąski. Dysponują dwoma atrakcyjnymi tarasami oraz 

siłownią połączoną z sauną. Uczeń podczas praktyk nauczy się 

współpracy pomiędzy różnymi działami w hotelu. Będzie

odpowiedziałny za przyjmowanie grup oraz gości indywidualnych.

http://www.nh-hoteles.es


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

Hotel Mariposa https://mariposahm.es

Czterogwiazdkowy hotel znajdujący się w artystycznej 

dzielnicy SOHO. Swoim klientom oferuje 52 pokoje w 

czteropiętrowym budynku, przyjemną kawiarnię serwującą 

śniadania. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek jak i 

na firmowe spotkania. Uczeń podczas praktyki nauczy się 

stosować techniki nakrywania stołów, przygotowywać do 

przygotowywania śniadań, a także zapozna się salę 

kompupcyjną z dodatkowymi usługami i będzie potrafił je 

organizować pod zamówienia.

https://mariposahm.es


ORGANIZACJE 

PARTNERSKIE, PRZYJMUJĄCE UCZNIÓW 

NA PRAKTYKI:
Włochy: www.sistematurismo.it

http://www.sistematurismo.it


PRZYKŁADOWY HOTEL: 

WŁOCHY

Hotel Bengasi: https://www.hotelbengasi.com/

https://www.hotelbengasi.com


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

Ristorante Zi Rosa www.zirosa.it

Eskluzywna restauracja, bogata w typowe włoskie smaki. 

Koncentruje się głównie na potrawach rybnych. Uczniowie 

w trakcie praktyk poznają zasady pracy w kuchni 

restauracyjnej. Będą uczestniczyć w procesie 

przygotowywania zamówień dla klientów, będą mieli okazję 

poznać receptury kuchni włoskiej. Dodatkowo zostaną 

zapoznani z wyposażeniem pomieszczeń magazynowych i z 

instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń oraz warunkami do 

przechowywania żywności. Uczniowie ćwiczyć będą 

również zawodowy język angielski i włoski.

http://www.zirosa.it


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

Ristorante Il Casale www.ilcasale.net

Il Casale oferuje smaczne i wyrafinowane dania, wszystkie 

oryginalne i przygotowane ręcznie. Słynie głównie z 

prawdziwej lokalnej i tradycyjnej kuchni włoskiej, 

specjalizuje się również w potrawach rybnych. Uczniowie w 

trakcie praktyk będą mieli szansę poznać pracę w kuchni 

od środka, pracować z wyśmienitymi kucharzami oraz 

przygotowywać dania kuchni włoskiej. Zapoznają się 

również ze sprzętem i urządzeniami, jakimi dysponuje 

Ristorante Il Casale. To również niesamowita szansa na

praktykę zawodowego języka angielskiego i włoskiego.

http://www.ilcasale.net


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

NudeCrud www.nudecrud.it

Restauracja znajdującą się w przepięknej dzielnicy San 

Giuliano. Oferuje przepyszne potrawy i produkty lokalne takie 

jak słynna piadina ,cassoni itd. NudeCrud oferuje smaczne 

rozwiązania na śniadanie, obiad, kolację w formie bufetu z 

przekąskami lub innych produktów. Uczniowie zapoznani 

będą z organizacją pracy oraz harmonogramem prac w 

restauracji. Będą mieli okazję poznać profesjonalny sprzęt i 

urządzenia stosowane w obiekcie gastronomicznym. 

Uczniowie w trakcie praktyk będą mieli szansę pracować z 

wykwalifikowaną kadrą oraz przygotowywać różnorodne

dania kuchni włoskiej. Dodatkowo uczniowie praktykować 

będą zawodowy język angielski i włoski.

http://www.nudecrud.it


PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRAKTYK:

PIZZERIA BORGO ANTICO di Ferrara Carmine Giovanni

Pizzeria Borgo antico, to lokal ze świetnym jedzeniem i 

przyjazna atmosferą. Oferuje głównie pizze, różnego typu i 

w różnych smakach. Uczniowie w trakcie pracy będą mieli 

okazję przygotowywać prawdziwą włoską pizzę oraz inne 

dania popularne we Włoszech. Dodatkowo zostaną 

zapoznani z organizacją pracy w kuchni oraz z obsługą 

dostępnego w niej profesjonalnego sprzętu. To również 

niesamowita szansa na praktykę zawodowego języka 

angielskiego i włoskiego.
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