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Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu  
działające w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych 

na rzecz jego uczniów realizuje projekt dofinansowany 
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POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048019 

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 181 422,88 zł 
TERMIN REALIZACJI: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019 r. 

CELE PROJEKTU: 
 odbycie 2-tygodniowej praktyki w Niemczech przez 25 uczniów ZSOT kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik 

mechanik, technik architektury krajobrazu 

 zwiększenie liczby absolwentów kontynuujących naukę na studiach technicznych  i zdanie egzaminu zawodowego na wyższym 
poziomie 

 wykonywanie zadań praktycznych, szukanie rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanowanie umiejętności 
podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy 

 pogłębienie wiedzy na temat życia i kultury w kraju organizującym praktykę 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie terminologii technicznej. Praktyki prowadzone są 

w języku angielskim 

DZIAŁANIA: 
1. REKRUTACJA:  

Stowarzyszenie wysyła do Niemiec 10 informatyków i 10 mechaników i 5 architektów krajobrazu. Kryteria rekrutacji i zasady 

rekrutacji oraz odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej podane są w Regulaminie Rekrutacji. Wybór uczestników odbywa się 
w dwóch etapach: poprzez analizę formalną oraz rozmowę kwalifikacyjną. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych są 
ustalane listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe. 

 



 

 

2. PRZYGOTOWANIE: 

-  zakres pedagogiczny - 2 godziny na zagadnienia takie jak: zachowanie zasad bezpieczeństwa na stażu pod kątem różnego 
rodzaju zagrożeń podczas pracy oraz zapobieganie ryzyku w czasie wolnym (postępowanie zgodnie z zasadami sanitarnymi i BHP, 
niebezpieczeństwo pochopnego zawierania znajomości, AIDS, przemocy, itp. ), będą dyskusje jak radzić sobie ze stresem, gdzie 

szukać pomocy w trudnych sytuacjach, jak sobie radzić z perspektywą długiego rozstania się z domem i najbliższymi, itp.;  

- zakres kulturowy - 3 godziny  na powtórkę podstawowych zwrotów przydatnych w codziennej komunikacji w języku niemieckim 

(podstawowe zwroty przydatne w sklepie, u lekarza, itd.) i wiedzę o Niemczech, kuchni niemieckiej i zasadach zachowania np. 
w środkach komunikacji, różnicach kulturowych. 

- zakres językowy (kurs języka angielskiego zawodowego10 godzin) -  nauczyciel języka angielskiego skupi się na solidnym 
opanowaniu przez uczniów słownictwa zawodowego.   

Wszystkie szkolenia przygotowawcze są obowiązkowe dla uczestników, odbywają się po lekcjach lub w dni wolne, w zakresie wykraczającym 
poza program nauczania w szkole. Kończą się egzaminem, a jego wynik jest wpisywany na zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

3.      STAŻ:  

- 14-dniowy staż w Schkeuditz k/ Lipska w Niemczech  - 60 godzin pracy, czyli 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie pod opieką 
nauczycieli i nadzorem instruktorów zawodu i opiekunów 

KOMPETENCJE: 
Uczestnicy projektu zdobywają kompetencje zawodowe pod nadzorem doświadczonych instruktorów w formie praktycznego treningu 
zawodowego, na materiałach dostępnych w pracowniach zawodowych i obsługując typowe urządzenia i oprogramowanie. W szczególności 
zdobędą: 

1. WIEDZĘ PRAKTYCZNĄ: 

mechanicy: Tworzenie projektu samochodu o napędzie elektrycznym - działanie innowacyjne. Odczytywanie projektu 
i wykonanie pojedynczych elementów samochodu oraz zespołów – zapoznanie się z różnymi technologiami w przemyśle 
samochodowym – obróbka ręczna i maszynowa, łączenie elementów, w tym mechanicznych z elektrycznymi, montaż. Kontrola 
wykonania. 

informatycy: Programowanie html, css; tworzenie systemu smarthome, podstawy sieci LAN, oprogramowanie, symulacja. 

architekci krajobrazu: sadzenie roślin ozdobnych i zadrzewień zgodnie z projektem, nawadnianie, pielęgnacja zadrzewienia, 
pielęgnacja obiektów małej architektury, terenów ogrodowych, zabezpieczanie roślin i zadrzewień przed zniszczeniem. 

2. UMIEJĘTNOŚCI: 

 współpraca i komunikacja w języku obcym, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych oraz interakcje w sytuacjach 
zawodowych; 

 praca w zespole, współpraca i kultura osobista, umiejętność przezwyciężania konfliktów; 

 odpowiedzialne, postępowanie w stosunku do innych i samych siebie; 

 doskonalenie skuteczności, gotowości do nauki i osiągania dobrych wyników w nauce, wytrwałość; 
 przyjmowania słów krytyki i samokrytycznej oceny swoich działań; 
 zdolność samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. 
 

3. POSTAWY:  

 postawa akceptacji odmienności i tolerancji w wyniku pobytu zagranicznego i wspólnej praktyki z młodzieżą niemiecką , 
 poznawanie kultury i tradycji Niemiec, zwiedzanie okolic Lipska, Berlina, poznawanie ciekawych miejsc i zabytków, 

posługiwanie się językiem angielskim i niemieckim w sytuacjach codziennych. 

Beneficjenci będą lepiej wykształconymi ludźmi, tolerancyjnymi, otwartymi, rozumiejącymi nie tylko kulturę własnego kraju, ale całej Europy. 
Będą wykształconymi młodymi przedsiębiorcami lub pracownikami, którzy chcą się uczyć. Przebywanie poza domem rodzinnym w obcym 

kraju wzmocni kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych. 

CERTYFIKATY: 
 Europass Mobilność – uznawany w krajach europejskich dokument w języku polskim i obcym zawierający opis wykonywanych przez 

uczniów czynności i zadań oraz kompetencji zdobytych w trakcie pobytu w Niemczech 

 Certyfikat w języku polskim i obcym potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności 
 Zaświadczenie ukończenia kursu języka angielskiego zawodowego 

 


