
 

 
 
 

 
Dotyczy projektu:        Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053606 

                                 na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i 
szkolenia zawodowego 

w ramach programu Erasmus+ 
nr Akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095644 

 
Beneficjent:                Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu 
 
Mobilność:                 Job shadowing kadry pedagogicznej 

Projekt ten jest realizowany przez Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Bytomiu zwany dalej organizacją wysyłającą w partnerstwie z EU Mobility Sverige i EU 

Mobility Croatia, zwanymi dalej organizacjami przyjmującymi i jest realizowany  

w terminie od 01.06.2022 do 31.08.2023 r. 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-

KA121-VET-000053606 zawartej między organizacją wysyłającą a Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i dofinansowanie 

wynosi: 51 717 euro. 

Projekt skierowany jest  do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych (w tym 

języka obcego zawodowego) zatrudnionych w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Bytomiu. Uczniowie odbędą 4tygodniowe praktyki w szwedzkich, a nauczyciele szkolenie 

job shadowing w chorwackich firmach. 

Zaplanowano następujące wyjazdy: 
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1. 15 
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1 06.03. – 
31.03.2023 
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kadra 
pedagogi
czna 

Chorwacja, 
Split 
 



 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do każdego wyjazdu będzie trwać 2 tygodnie wg następującego 

harmonogramu: 

 wyjazd nr 1: 22.11. – 06.12.2022 rok; 

 wyjazd nr 2: 08.03. – 22.03.2023 rok   

2. Uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie wypełnionych dokumentów, które 

znajdują się w załącznikach do regulaminu. 
 

3. Każdy nauczyciel ubiegający się o udział w projekcie powinien w terminie trwania 

rekrutacji dostarczyć następujące dokumenty: 
 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 7 do regulaminu, 
 

- wypełniony kwestionariusz osobowy – załącznik nr 8 do regulaminu. 
 Wypełnione dokumenty przyjmuje pani Kamila Morawiecka (specjalista ds. rekrutacji) 

 

Informacje na temat projektu zamieszczone są na oficjalnej stronie szkoły:  

www.elektronik.bytom.pl , w zakładce: „Projekty”, odpowiednie dokumenty można też 

pobrać u pani Kamili Morawieckiej, sala nr 18. 

 

W terminie 23-24 marca 2023 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która 

wyłoni kandydatów, a 29. marca 2023 roku uczestnicy będą mogli podpisać umowy 

finansowe i rozpocząć przygotowanie do wyjazdu. 

                                                                        

Przed rozpoczęciem staży zawodowych uczestnicy odbędą następujące szkolenia: 
- szkolenie językowe: 10h języka angielskiego + obowiązkowe testy przed i po mobilności 
- 3h szkolenie BHP 
 
 

Udział w ww. działaniach oraz wypełnianie ankiet na każdym etapie realizacji projektu jest 
obowiązkowe 

 
 
 
 
 

 

http://www.elektronik.bytom.pl/


 

 
 
 
Każdy nauczyciel w ramach projektu będzie miał zagwarantowane: 

 - transport (bilety lotnicze na trasie Polska - Chorwacja; Chorwacja - Polska),  
- „kieszonkowe” na wyjazd, - pełne ubezpieczenie także od „pracy za granicą”, 
 - transfer z lotniska w Chorwacji do miejsca zakwaterowania,  
- zakwaterowanie,  
- wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja),  
- przejazdy do miejsc stażu,  
- formy wsparcia przed wyjazdem (kursy i szkolenia opisane powyżej),  
- tygodniowy staż zawodowy w chorwackim przedsiębiorstwie w sektorze 
nauczanego zawodu,  
- 24h opieka na miejscu + mentoring w miejscu staży,  
- przygotowanie kulturowe (wycieczka turystyczno – krajoznawcza) 
 

 

Cele projektu: 
  - podniesienie jakości kształcenia zawodowego, europejskiego wymiaru szkoły i budowania 
systemu jakości szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie 
wychowania oraz rozwoju zawodowego (także w aspekcie europejskim);   
- kształcenie umiejętności kluczowych uczniów (zawodowych, językowych i 
interpersonalnych) oraz podniesienie efektywności egzaminów maturalnych i zawodowych;   
promowanie w działalności zachowań proeuropejskich i proekologicznych; 
- poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności 
językowej Unii i świadomości międzykulturowej,  
-  podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem ich 
kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych, metodycznych, IT oraz zarządzania 
projektami unijnymi);  
-  motywowanie kadry do podnoszenia kompetencji zawodowych i motywowanie uczniów 
do nauki, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji;  
- objęcie działaniami większej liczby uczniów i nauczycieli szkoły; 
-  unowocześnienie bazy szkoły w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 
wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia.  
 
Po zakończeniu mobilności uczestnicy projektu otrzymają następujące certyfikaty 
 

a) Europass Mobility, 

 b) Europass CV,  

c) Paszport Językowy Europass,  

d) certyfikaty ukończenia w szkole przed wyjazdem przygotowania, form wsparcia,  

e) certyfikaty odbycia mobilności i ukończenia staży zawodowych wydane przez naszego 

zagranicznego partnera.  

 

 



 

 

 

WW. certyfikaty są świadectwem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje, wiedzę, efekty 

kształcenia i nowe postawy. Uczestnicy mogą je zamieszczać w swoim CV, dzięki czemu będą 

bardziej konkurencyjni na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale i także za granicą, dodatkowo 

uświadomią sobie, jak dużo zyskali - zwiększy to ich samoocenę i zdadzą sobie sprawę z 

trwałości nabytych przez nich rezultatów.  

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                   
                                                                                                                         

                                                              
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


