
   
Leonardo da Vinci – rekrutacja do projektu 

 
Informacja o naborze absolwentów ZSZ w Wieliczce 

do udziału w projekcie 
 

pt.: "Absolwenci technikum hotelarskiego w poszukiwaniu inspiracji  
do rozwoju swojego potencjału zawodowego "  

w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci 
 
 

Ogłaszamy nabór uczestników/uczestniczek do udziału w 10- tygodniowym stażu  

w Turyngii w Niemczech. 

Projekt skierowany jest do uczniów klasy czwartej technikum hotelarskiego oraz 

absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce w zawodzie technik hotelarz 

(rocznik 2012/2013). 

W stażu weźmie udział 7 osób. 

 Miejscami praktyk są *** i **** obiekty hotelarsko-gastronomiczne z terenu Turyngii i 

Hesji. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają 180 euro kieszonkowego 

oraz dodatkowo 35 euro na każdy rozpoczęty miesiąc stażu na zakup doładowania 

telefonu lub Internetu. 

Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani do Projektu 

wezmą udział w kursach przygotowujących ich do wyjazdu i do Turyngii. 

Staż odbędzie się w terminie: 01.07.2014 – 09.09.2014 

Terminy nie obejmują dni wyjazdów z Polski do Niemiec i powrotu do Polski (dni podróży). 

 

Rekrutacja do projektu trwać będzie od 14.03.2014 do 21.03.2014. 

W dniu 25.03.2014  zostanie ogłoszona lista uczestników projektu. 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie jest do pobrania na stronie 

internetowej naszej szkoły lub sekretariacie szkoły, gdzie należy również złożyć 

wypełniony dokument.  

Głównym celem Projektu jest stworzenie naszym absolwentom bezpośrednich 

możliwości dalszego rozwoju zawodowego, osobistego i językowego.  

Projekt ma na celu: 

- uświadomić korzyści, jakie płyną z posiadania europejskiego doświadczenia 

- zwiększyć kompetencje zawodowe oraz przełamać wszelkie bariery 

- uświadomić konieczność bycia mobilnym w pracy 

- pomóc w nauce języka niemieckiego, aby móc swobodnie się komunikować 



   
- przyczynić się do zakładania własnych hoteli, restauracji, baz noclegowo-

gastronomicznych z wykorzystaniem doświadczeń zebranych na praktyce. 

Poprzez uczestnictwo w przygotowaniach młodzież: 

- nabędzie praktyczną umiejętność posługiwania się językiem niemieckim - głównie 

słownictwo fachowe (10 h szkolenia w Polsce, w czasie zajęć komunikacyjnych w 

Niemczech z nativ speakerem i dzięki samej pracy w zakładach absolwenci nauczą  

się języka fachowego w praktyce i rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne języka 

potocznego) 

- nabędą informacje teoretyczne z zakresu kultury Niemiec, które pogłębią w 

praktyce odbywając wycieczkę do Erfurtu - stolicy Turyngii oraz konfrontując te 

wiadomości z 10-tygodniowym pobytem na stażu (aklimatyzacja, życie i praca w 

danym obiekcie, w danej części Turyngii) 

-pozna system dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech dzięki spotkaniu w 

Izbie Przemysłowo-Handlowej w Erfurcie, która jest "pośrednikiem" między 

przedsiębiorstwami uczącymi zawodu a uczniami, którzy w tych firmach zdobywają 

zawód. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ich kwalifikacje uzyskane w Polsce 

będzie można uznać w Niemczech i w jaki sposób absolwenci polskich szkół mogą 

podejmować dalsze kształcenie w swoim lub innym zawodzie 

- w ramach zajęć z pedagogiem nauczą się, jak radzić sobie z problemami, 

przebywając dłuższy czas z dala od domu. 

Certyfikacja nabytych umiejętności 

Każdy uczestnik otrzyma: 

a) Europass Mobility -  dokument  ten zawiera wyczerpujące informacje dot. nabytych 

kwalifikacji i zadań stażowych. Jest on sporządzony w dwóch językach (niemieckim i 

polskim) oraz akredytowany na terenie Unii Europejskiej.  

b) certyfikat od koordynatora w Niemczech potwierdzający udział w stażu w 

konkretnym przedsiębiorstwie-zakładzie praktyk i nabyte umiejętności. 

c) indywidualną ocenę osiągnięć uczestnika przez zakład praktyk w formie karty 

ECVET  

d) zaświadczenia z udziału w przygotowaniach krajowych - jako potwierdzenia 

pogłębienia znajomości jęz. niemieckiego oraz wiedzy o kulturze Niemiec. 

e) dyplom uczestnictwa w intensywnym treningu językowym prowadzonym przez 

nativ -speakera w Niemczech  



   
f) zaświadczenie o udziale w spotkaniu szkoleniowym w Izbie Przemysłowo 

Handlowej w Erfurcie  

g) zaświadczenie o udziale w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez 

Małopolską Izbę Hotelarską Gremium 

 

 

Jesteśmy przekonani, że działania projektowe i staż zagraniczny pomogą młodzieży 

nabrać pewności siebie i ułatwią skuteczny start w karierze zawodowej.  

 

 

 

 


