
REZULTATY 

Podsumowanie zrealizowanego projektu 

 

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu (ZSLiT) wraz ze swoim głównym 

niemieckim partnerem Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH (SHW) zrealizował projekt 

"Będziemy dobrzy w naszej pracy – zbieramy doświadczenia w Niemczech" dofinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój i realizowany na zasadach programu Erasmus+. 

 

Projekt rozpoczął się 01.12.2018 i zakooczył 31.03.2020 r 

W projekcie zorganizowano 4-tygodniową praktykę zawodową dla dwóch grup uczniów ZSLiT 

kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik 

logistyk. 

Uczestnikami projektu były osoby pochodzące z małych miasteczek, terenów wiejskich oraz                 

z Ukrainy. Partnerami szkoły w projekcie oprócz głównego niemieckiego partnera SHW były 

małe i średnie niemieckie przedsiębiorstwa-hotele: Mühlhäuser Brauhaus zum Löwen, 

Göbels`s Hotel Rodenberg, Posthotel Rotenburg, Göbel’s Hotel Aquavita, Hotel 

Rodebachmühle, Hotel Kaiserhof oraz Centrum Logistyczne "Storch-Ciret Logistics GmbH". 

Wszystkie organizacje przyjmujące mają wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych z Polski i innych krajów europejskich. Firma 

Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH jest główną organizacją przyjmującą                                          

i pośredniczącą w projekcie i współpracuje z ZSLiT i ok. 40 przedsiębiorstwami od co najmniej 

kilku lat. 

Grupy uczestników i terminy wyjazdów:  

1. Grupa 1: od 2. czerwca 2019 r. do 29. czerwca 2019 r.: wyjechało 5 techników 

żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) oraz 4 techników logistyków (TL) - łącznie 9 

uczniów plus              1 osoba towarzysząca z ZSLiT  

2. Grupa 2: od 3. listopada 2019 r. do 30. listopada 2019 r.: 11 uczniów TŻiUG oraz                        

4 uczniów TL. Łącznie 15 uczniów plus 1 osoba towarzysząca z ZSLiT.  

Łącznie wyjechało 24 osoby. W grupie uczestników wyjazdu 15 osób stanowili uczniowie 

ukraioskiego pochodzenia, którzy są uczniami ZSLiT w Wojniczu. Każda grupa uczniów została 

odpowiednio przygotowana do wyjazdu, uczniowie wzięli udział w kursie języka 

niemieckiego z ogólnej komunikacji i języka fachowego oraz w szkoleniu „Przygotowanie do 

życia codziennego w obcym otoczeniu”. Przed wyjazdem grup przedstawiciele SHW 

odwiedzili szkołę i przeprowadzili dla uczniów kurs przygotowania mentalnego. Uczniowie z 

Ukrainy musieli przejśd bardzo skomplikowaną procedurę uzyskania wiz w celu odbycia staży                                 

w Niemczech.  



Szkoła zapewniła uczestnikom ubezpieczenie oraz transport do i z Niemiec komfortowym 

busem. Niemieckojęzyczni opiekunowie ze szkoły przebywali w Turyngii przez cały czas 

trwania mobilności, zmieniając się po 2 tygodniach. Przed wyjazdem każdy uczeo otrzymał 

od szkoły ubranie robocze, materiały biurowe oraz kieszonkowe. Podczas drogi do Niemiec 

młodzież zrealizowała wycieczkę do Drezna, podczas której uczniowie poznali miasto oraz 

jego historię. 

Podczas realizacji tego projektu zostały wykorzystane następujące europejskie narzędzia: 

dokumenty Europass-Mobilnośd, Europass-Paszport Językowy oraz Europejski System 

Transferu Osiągnięd w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Każdy uczestnik projektu 

został oceniony indywidualnie według systemu ECVET za wykonane podczas praktyk 

czynności. Potwierdzeniem ukooczenia staży zawodowych są certyfikaty od niemieckiej firmy 

SHW oraz dokumenty Europass-Mobilnośd oraz Europass-Paszport Językowy.  

Cała grupa partnerska zadbała o wysoką jakośd realizacji projektu zgodnie z podpisanym 

Porozumieniem o Partnerstwie. 

Założone cele projektu dla uczestników zostały osiągnięte:  

Uczestnicy:  

• zwiększyli świadomośd potrzeby dokształcania się 

• podwyższyli umiejętności zawodowe z elementami ECVET  

• rozwinęli kompetencje kluczowe takie jak: 

 - komunikowanie się w języku niemieckim i ojczystym, 

 -  korzystanie z nowoczesnych technologii,  

 - kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, 

 - przedsiębiorczośd, 

 - kompetencje społeczne i obywatelskie. 

• nauczyli się większej samodzielności w funkcjonowaniu w obcym kraju. 

• zwiększyli poczucie własnej wartości.  

• poznali mentalnośd i różnice kulturowe innego narodu.   

Rozwój powyższych kompetencji i umiejętności z pewnością przełoży się na osiągnięcia 

uczniów w szkole w dalszym etapie kształcenia oraz zwiększy atrakcyjnośd uczestników 

projektu na rynku pracy, a tym samym pomoże w znalezieniu wymarzonej pracy w zawodzie 

zarówno w kraju jak i za granicą.  

Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach zdobyli nowe doświadczenia w organizacji 

projektów międzynarodowych, podwyższyli swoje umiejętności pedagogiczne i zawodowe. 

Szkoła mogła kontynuowad strategię europeizacji, a dzięki współpracy międzynarodowej 

zwiększyła prestiż w kraju oraz za granicą, przyciągnęła wielu nowych uczniów z gimnazjów                 



i szkól podstawowych nie tylko z Polski, ale też z Ukrainy. Projekt przyczynił się również do 

rozwoju lokalnych i europejskich przedsiębiorstw, w których w przyszłości zostaną 

zatrudnieni jego absolwenci. 

 

 


