
Erasmus+ 



Erasmus+ Cele 
 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę 

edukacyjną. 

Jej celem jest utworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki 

któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym 

ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić 

osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami 

edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia 

pracy w całej Europie. 

 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce 

jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 



Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - dla 

kogo? 

 

W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz 

absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie 

zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności 

językowe odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w 

placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym 

kraju. 



Erasmus+ w Zespole Szkół 

Samochodowych w Żywcu 
 

W ramach programu Erasmus+ nasza szkoła napisała wniosek 

do Agencji Narodowej o realizację projektu “Praktyki 

zagraniczne uczniów”, nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047933 

i uzyskała dofinansowanie w wysokości 143 594 euro z czego 

20% zabezpieczył Organ Prowadzący szkołę. 

Data rozpoczęcia projektu 2018-11-30 

Data zakończenia projektu 2021-11-29 

 



Główne cele naszego projektu to: 

 
- poszerzenie oferty edukacyjnej o praktyki zagraniczne 

- poprawa jakości nauki zawodu 

- wyposażenie uczniów w nowe kompetencje zawodowe 

- zwiększenie naboru 

- zmiana wizerunku szkoły zawodowej w środowisku lokalnym 

- podniesienie prestiżu szkoły przez nadanie jej charakteru europejskiego  

- rozwój kompetencji językowych uczniów i otwartości na inne kraje 

- wzbogacenie wiedzy na temat krajów europejskich 

- rozwój przedsiębiorczości, samodzielności, kompetencji społecznych  

i odpowiedzialności 

- zwiększenie u uczniów poczucia własnej wartości 

- poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli w dziedzinie organizacji procesu edukacji 





 

 

 

 

Opis działań: 

- określenie głównych zadań do realizacji w projekcie 

- nabór uczestników i opiekunów 

- przeprowadzenie przygotowania językowo - kulturowego, 

psychologicznego i z zakresu bezpieczeństwa 

- wyjazd na praktykę 

- spotkanie organizacyjne i zakwaterowanie uczestników 

- odbycie stażu w wyznaczonych miejscach pracy, 8 godzin dziennie w dni 

robocze przez 4 tygodnie 

- monitorowanie przez opiekunów przebiegu stażu 

- spotkania z uczniami w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń 

- realizacja programu kulturowego 

 



 

Podstawy zarządzania naszym 

Projektem: 

 

- przemyślane działania 

- wybór wiarygodnego i 

profesjonalnego partnera 

- opracowany program praktyk 

- przygotowanie uczestników do 

wyjazdu i odbycia praktyk 

- zaplanowany i kontrolowany budżet 

- prowadzenie dokumentacji 

- fachowa opieka merytoryczna i 

psychologiczno - pedagogiczna 



Erasmus+ mobilności 
 

1. 2.09.2019 - 27.09.2019 - Malta 

25 uczniów 

 

1. 4.10.2021 - 29.10.2021 - Hiszpania 

16 uczniów 

 



1. Malta 
Wyjazd odbył się we wrześniu 2019 roku. W 

mobilności brali udział: 

➔ Technicy mechanicy 

Z klasy 3 i 4 Technikum 

➔ Mechanicy samochodowi 

Z klasy 2 Szkoły Branżowej 

➔ Elektromechanicy samochodowi 

Z klasy 2 szkoły branżowej 

https://www.facebook.

com/permalink.php?st

ory_fbid=4527490384

002758&id=69724179

3694322&notif_id=163

7432535742111&notif

_t=page_post_reactio

n&ref=notif 



1. Hiszpania 
Wyjazd odbył się w październiku 

2021 roku. W mobilności brali 

udział: 

➔ Technicy mechanicy 

Z klasy 3 i 4 Technikum 



Lecimy... 

Sewilla 

– miasto w południowej 

Hiszpanii stolica 

regionu Andaluzja. 

Duży port nad rzeką 

Gwadalkiwir. 



W oczekiwaniu na samolot... 



Jesteśmy na miejscu 

34 stopnie Celsjusza... 



Harmonogram pobytu 

Październik 2021 
 

Październik 2021 

 
Tydzień 1 
 

Sesja przygotowawcza 

Praktyka 

Program kulturowy 

Tydzień 2 

Sesja ewaluacyjna 

Praktyka 

Program kulturowy 

Tydzień 3 

Praktyka 
Program kulturowy 

Tydzień 4 

Praktyka 

Sesja pożegnalna 



Na sesji 

przygotowawczej w 

szkole goszczącej 

Escuela de Idiomas 

Carlos V w Sewilli 

rozwiane zostały 

wszelkie wątpliwości 

dotyczące naszego 

pobytu 



Kultura  



La Giralda de Sevilla. Wieża-symbol miasta Sewilla 



Wycieczka po 

Trianie, 

najstarszej 

dzielnicy 

Sewilli, kolebce 

Flamenco 



Plac Hiszpański - Sevilla został utworzony w 1928 r.  

a zaprojektowany przez słynnego architekta Aníbala Gonzálesa. Obiekt powstał z 

myślą o wystawie Iberoamerykańskiej. 



Metropol Parasol, znana jest 

także jako Las Setas de 

Sevilla to charakterystyczna 

budowla, która stała się już 

właściwie symbolem Sewilli. 





Real Alcazar 

6:28am 



Alkazar w Sewilli – 

pałac królewski, 

którego początki 

sięgają XI w., kiedy 

rezydowali tutaj 

przedstawiciele kalifatu 

kordobańskiego.  



Tutaj Krzysztof Kolumb 
został przyjęty przez 
Izabelę Kastylijską i 
Ferdynanda 
Aragońskiego po 
podróży do Ameryki. 
Budowla zawiera wiele 
sal, patios i ogrodów 
pałacowych. 



Alcazar 



Foot biking w parku Marii 

Luizy i nad rzeką 

Gwadalkiwir 



Kadyks 

 miasto w południowo-

zachodniej Hiszpanii, w 

regionie Andaluzja, stolica 

prowincji Kadyks. Położone 

na półwyspie oddzielającym 

odnogę Zatoki Kadyksu od 

Oceanu Atlantyckiego. 



Nad Oceanem Atlantyckim 



Malaga. Drugie – po Sewilli – co 

do wielkości miasto regionu 

Andaluzja, szóste co do wielkości 

miasto Hiszpanii. Położona nad 

Morzem Śródziemnym, u podnóża 

Gór Betyckich. Jedno z najstarszych 

miast Europy, zamieszkane od VIII 

wieku p.n.e 
 Duży port 

handlowy i 

rybacki, 

kąpielisko na 

Costa del Sol. 

Miejsce 

narodzin Pabla 

Picassa i 

Antonio 

Banderasa. 



Październikowa kąpiel w Morzu 

Śródziemnym - Malaga 



Muzeum 

zabytkowych 

samochodów w 

Maladze.  





“Nie mogłem znaleźć wymarzonego samochodu sportowego, 
więc sam go zbudowałem”. Ferdinand Porsche 



PRACA 



Organizowanie 

stanowiska pracy 

pracy 



Wykonywanie 

działań 

diagnostycznych  

i naprawczych 









Współpraca na 

arenie 

międzynarodowej, 

rozwój 

komunikacji, 

umiejętności 

interpersonalnych 







COOPERACIÓN 



REZULTAT

Y 



Rezultaty: 

- nabycie nowych i rozwinięcie dotychczasowych kompetencji zawodowych uczniów i opiekunów 

- uzyskanie świadectwa kompetencji zawodowych Europass 

- przygotowanie uczniów do wejścia na lokalny, krajowy i europejski rynek pracy 

- zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy  

- zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu edukacji i bezrobociu  

- umożliwienie uczniom korzystania z ofert szkoleniowych za granicą 

- wzmocnienie zaufania między nauczycielami a uczniami i odpowiedzialności za promocję szkoły 

- podejmowanie w przyszłości działań zmierzających do realizacji kolejnych projektów unijnych 



Sesja pożegnalna i 

rozdanie dyplomów 







 

 

 

 

Mamy nadzieję, że dzięki uzyskanym rezultatom szkoła 

nasza stanie się umiędzynarodowioną jednostką 

szkolenia zawodowego, gotową do podejmowania 

wyzwań w dziedzinie rozwoju i podwyższania jakości 

swojej pracy. Stanie się ośrodkiem konkurencyjnym dla 

szkół ogólnokształcących, przygotowującym młodych 

ludzi do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nimi 

nowoczesny rynek pracy, a także stworzy szansę na 

odbudowanie znaczenia szkolnictwa zawodowego w 

Polsce, zwłaszcza w kierunku mechaniki samochodowej. 

  



Nasze wrażenia: 

“Z rodziną 

goszczącą bardzo 

mile się rozmawiało 

pomimo bariery 

językowej”. 

Wiktor, kl. 3 

“Pracowaliśmy w 

warsztacie rodzinnym, 

gdzie była bardzo 

przyjemna atmosfera”. 

Kacper, kl. 3 

“Dla mnie to pierwszy tak długi 

pobyt za granicą. Miasto 

ogromne, piękne. Każdy powinien 

chociaż raz skorzystać z takiej 

możliwości, jaką daje wyjazd na 

Erasmusa”. 

Piotrek, kl. 3 

Quotes for illustration purposes only 



Nasze wrażenia: 

“Na warsztacie dowiedzieliśmy 

się jak usprawnić wymianę 

niektórych części 

samochodowych. W domu przyjęli 

i żegnali nas jak rodzinę”. 

Kacper, kl. 3 

“Doświadczenie bardzo 

ciekawe. Poznaliśmy 

wielu różnych ludzi. 

Poleciłbym to miejsce 

każdemu”. 

Patryk, kl. 4 

“Pracowaliśmy w 

warsztacie rodzinnym. 

Nauczyliśmy się wielu 

nowych rzeczy. Atmosfera 

była bardzo przyjazna”. 

Kacper, kl. 3 

Quotes for illustration purposes only 



Wymiana 

doświadczeń 

przez social media 



HAMRA & 

PKS spotkanie 

online + wymiana 

doświadczeń 



Upowszechnianie i wymiana 

doświadczeń 



From outsider to star 
Alberto scored 30 goals in 21 games.  He is now 

being scouted by several professional clubs in the 

Premier League.  And he’s a favorite of the other 

boys on the team. 

 

See a short video on Alberto’s story 

Nasza przygoda z 

Erasmusem dobiega 

końca. Mamy nadzieję, 

że projekty w ramach 

programów europejskich 

staną się w naszej szkole 

tradycją gdyż są 

doskonałą okazją do 

rozwoju umiejętności 

zawodowych i próbą 

charakteru. 

http://googletranslate.blogspot.com/2015/10/futbol-translated.html
http://googletranslate.blogspot.com/2015/10/futbol-translated.html

