


Przyznanie Akredytacji jest gwarancją
regularnego otrzymywania dofinansowania na
działania związane z mobilnością w ramach

programu Erasmus, jeśli realizacja działań
będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

 Nowością w programie Erasmus jest
możliwość wnioskowania o przyznanie

Akredytacji w ramach uproszczonej procedury
– jednorazowo na całą edycję programu

Technikum nr 1 w L-cu Emilia Sukiennik
Sabina Thomas- Watoła



17 miejsce na 157
przynanych Akredytacji



Informacja o przyznanym
dofinansowaniu organizacjom
akredytowanym, które złożyły wnioski o
budżet w ramach AKCJI 1 Mobilność
uczniów i kadry w ramach sektora
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w
programie Erasmus+w terminie do 23
lutego 2022r.
Długość projektu: 1.06.22- 31.08.23



REGULAMIN
 

nasza pierwsza Akcja dotyczy mobilności uczniów:
20 uczniów klas czwartych po szkole podstawowej- 14 osób

kształcących się na profilu technik informatyk i 6 osób
kształcących się na profilu technik logistyk

*istnieje możliwość wyjazdu uczniów kształcących się na kierunku technik ekonomista-
uczniowie mogą składać Formularze, ale ich rekrutacja rozpocznie się w przypadku

niesatysfakcjonujących wyników rekrutacji ww grupy docelowej praktyk 

https://lomickiewicz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sthomas-watola_lomickiewicz_onmicrosoft_com/EbfGGnmsPQFOrkxb0cZ0hAQBEcmNs5Mb5muh_inwrQ7s5A?e=ppBmXI


- miejsce praktyk: (....)
-rekrutacja głównie w

ramach lekcji
-udział w dodatkowych
zajęciach j. angielskiego

-szkolenie BHP
-działania

przygotowujące
-6 marca- 31 marca 

 2022 r. +dojazd



Wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności  w byciu
przedsiębiorczym. 

Rozwój kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego. 
Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i świadomości międzykulturowej i

międzynarodowej. 
Podniesienie jakości pracy szkoły, a tym samym podniesienie jej prestiżu  i

atrakcyjności na lokalnym rynku edukacyjnym. 
Propagowanie zachowań zrównoważonych środowiskowo, promujących działania

ekologiczne. 

Cele i założenia Projektu opracowane zostały zgodnie ze Standardami Jakości Erasmusa.
Głównym celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności zawodowych,

atrakcyjnych na rynku pracy, utrwalających zdobytą wiedzę teoretyczną. 
Pozostałymi celami projektu są: 

 

Cele i założenia projektu:



Etap 1

    W ramach Projektu Uczestnicy wezmą udział w przygotowaniu: 

· kulturowym- 3 godziny lekcyjne szkolenia w formie warsztatów, podczas którego uczniowie
zapoznają się z kulturą i elementami historii (...), zapoznają się   z głównymi różnicami w
kulturze i obyczajach pomiędzy Polską, a (....)i będą kształtować postawę społeczną oraz

tolerancję wobec innych kultur; przygotowanie kulturowe odbędzie się z udziałem eksperta lub
instytucji specjalizującej się w tego typu spotkaniach; 

· pedagogicznym i psychologicznym- 4 godziny lekcyjne warsztatów ze szkolnym
psychologiem, w ramach lekcji wychowawczej, skupiające się na właściwym zachowaniu

wobec przedstawicieli innych religii i kultur, kształtowaniu postaw prospołecznych, aktywnym
obywatelstwie, tolerancji i wielokulturowości i zachowań proekologicznych; są to zagadnienia
zawarte w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły; pedagog i psycholog szkolny
będą czuwali nad prawidłowym stanem emocjonalnym i kondycją psychiczną uczestników

Projektu i nauczycieli  w niego zaangażowanych; 



Etap 1 cd.

· możliwość uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach z osobą odpowiedzialną za
doradztwo zawodowe lub z psychologiem (jedna godzina lekcyjna na uczestnika); 

· BHP- uczniowie przed wyjazdem na praktyki przejdą szkolenie BHP, które zostanie
potwierdzone odpowiednim certyfikatem; liczba godzin szkolenia zostanie przekazana przez

koordynatora praktyk; 

· na rzecz ochrony środowiska w kraju docelowym - 1 godzina lekcyjna w ramach lekcji
geografii; 

· świadomości i wiedzy na temat Unii Europejskiej, w odniesieniu do wspólnych unijnych
wartości, zasad jedności, różnorodności, dziedzictwa społecznego, kulturowego i

historycznego- 2 godziny lekcyjne w ramach lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie; 



Etap 1 cd.

· spotkanie z policjantem (specjalistą do spraw nieletnich)- 1 godzina lekcyjna na lekcji
wychowawczej, na temat odpowiedzialności karnej podczas pobytu za granicą; 

· szkoleniu z zakresu przygotowania CV, LM w formacie Europass, pracy na platformie
eTwinning, przygotowania e-portfolio- 5 godzin w ramach lekcji przedmiotów zawodowych; 

· językowym- 20 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego (nauka praktycznego
zastosowania języka, język biznesowy), podczas przygotowania językowego uczniowie będą

rozwijali umiejętności umożliwiające realizację zadań zawodowych; 

·językowym online – każdy z uczestników odbędzie dodatkowy kurs z języka kraju goszczącego
na platformie OLS  *zajęcia językowe z kraju przyjmującego

(*język kraju przyjmującego- kurs?)
 



*Dokumentacja
(+karta EKUZ)
m.in. Porozumienie o programie
zajęć, Umowa z Uczestnikiem

spotkania integracyjne
frekwencja min. 90%
ankiety, testy
współpraca, włączenie



Realizowane
działania
mające

miejsce na
lekcjach

będą
wpisywane
jako tematy

lekcji, z
adnotacją o
projekcie. 
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Udział w zajęciach
przygotowawczych
jest obowiązkowy. 

Warunkiem w
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praktyki zawodowe
jest uczestnictwo w

zajęciach
przygotowawczych.
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O udziale w
Projekcie

decydować
będzie liczba

punktów
rekrutacyjnych. 
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Ważne



Uzyskana ocena z języka angielskiego na zakończenie klasy III w
roku szkolnym 2021/22 

Średnia z uzyskanych ocen z przedmiotów zawodowych na
zakończenie klasy III

Ocena z zachowania
Zaangażowanie ucznia w życie szkolne i pozaszkolne, tj dodatkowa
aktywność uczniów (udział w konkursach, zawodach sportowych,

wolontariat, itp.)
Mniejsze szanse - Wsparcie włączenia dla osób z trudną sytuacją

Pochodzeniem z terenów wiejskich
Wynik testu z języka angielskiego branżowego

Wynik egzaminu językowego z języka angielskiego w formie ustnej
Wyniki z egzaminów zawodowych INF01 lub SPL01 w roku szkolnym

2021/22 z części teoretycznej i praktycznej
Wynik testu z przedmiotów zawodowych

CV w języku angielskim, wraz z krótkim listem motywacyjnym

Rekrutacja (max 85 pkt):



Szczegóły stażu
zagranicznego:
- znajdują się m.in. w Regulaminie
-udział w praktykach jest bezpłatny
-uczniowie otrzymają kieszonkowe
-uczniowie mają zapewnione noclegi, 3
posiłki, ubezpieczenie, transport,wycieczki,
wycieczkę proekologiczną



Podstawą do walidacji będzie portfolio/ e-
portfolio z: indywidualną kartą oceny,

dzienniczkiem praktyk, indywidualnym wykazem
osiągnięć, projektami, fotografiami, filmami i

prezentacjami
Zaangażowanie na lekcjach: wychowawczych,

geografii, przedsiębiorczości, historii/ WOSu,
języka obcego, przedmiotów zawodowyc

Wypełnienie ankiet, testów- działania
wyszczególnione w Regulaminie

 

Po powrocie ze stażu:



Emilia Sukiennik
Sabina Thomas-Watoła

Strona
zasobów
nauczycielskich

Dziękujemy  
:)


