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POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ / 
 PRAKTIKUMSPROGRAMMVEREINBARUNG 

  

1. Dane uczestników / Angaben zum Teilnehmenden  

Dane kontaktowe organizacji wysyłającej / Kontaktdaten der entsendenden Einrichtung -  

Nazwa/ Name Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

Adres/ Adresse Werynia 501, 36-100 Kolbuszowa 

Telefon/fax +48172271441 /  fax - 

E-mail zswerynia@zswerynia.pl 

Adres strony internetowej / 
Internetadresse 

www.zswerynia.pl 

Osoba kontaktowa / 
Kontaktperson 

Pan Stanisław Olszówka – dyrektor szkoły/ Schuldirektor / pani Anna Kwiecień – 
koordynatorka projektu / Projektkoordinatorin 

Telefon/fax 17- 2271-441 / 601-414-502 

E-mail stanislaw.olszowka@zswerynia.pl / anna.kwiecien@zswerynia.pl  

Dane kontaktowe organizacji przyjmującej / Kontaktdaten der aufnehmenden Einrichtung  

Nazwa / Name 
Zostanie wypełnione po wyborze uczestników i przydzieleniu ich do 
poszczególnych organizacji przyjmujących 

Adres / Adresse  

Telefon/fax  

E-mail  

Adres strony internetowej / 
Internetadresse 

 

Osoba kontaktowa / 
Kontaktperson 

 

Tutor/Mentor  

mailto:stanislaw.olszowka@zswerynia.pl
mailto:anna.kwiecien@zswerynia.pl
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Telefon/Fax  

E-mail  

Dane kontaktowe uczestnika / Kontaktdaten des Teilnehmers - 

Imię i nazwisko / Vor- und 
Nachname 

Zostanie wypełnione po wyborze uczestników  

Adres / Adresse  

Telefon/Fax  

E-mail  

Data urodzenia / 
Geburtsdatum  

 

Płeć / Geschlecht 
☐ Mężczyzna/ maennlich 

☐ Kobieta/ weiblich 

Dane kontaktowe rodziców lub prawnych opiekunów (jeśli dotyczy)  / Kontaktdaten der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten ( wenn es betrifft)  

Imię inazwisko / Vor- und 
Nachname 

Zostanie wypełnione po wyborze uczestników 

Adres / Adresse  

Telefon  

E-mail  

Dane organizacji pośredniczącej (jeśli uczestniczy w projekcie) Angaben der Vermittlungsorganisation ( wenn sie 
an dem Projekt teilnimmt)  

Nazwa / Name Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH 

Adres / Adresse OT Siegmundsburg, Oberland 8; 98724 Neuhaus am Rennweg 

Telefon/fax +493670488311 

E-mail Haus.werraquelle@gmx.de 

Adres strony internetowej / 
Internetseiteadresse 

- 

Osoba kontaktowa / 
Kontaktperson 

Christa Müller / Ramona Herzog 
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Telefon/Fax +49367048830 

E-mail Haus.werraquelle@gmx.de / m-s-m@gmx.de  

 

2. Czas trwania mobilności zagranicą / Dauer der Mobilität im Ausland   

Data rozpoczęcia 
szkolenia  / Beginn des 

Lernaufenthaltes 
Np. dla pierwszej grupy:30.03.2016 

Data zakończenia 
szkolenia / Ende des 

Lernaufenthaltes  
29.04. 2016 

Długość szkolenia / Dauer 
des Lernaufenthaltes  

4 tygodnie / 4 Wochen – 28 dni + 2 dni podróży /2 Reisetage 

mailto:Haus.werraquelle@gmx.de
mailto:m-s-m@gmx.de
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3. Kwalifikacje uczestnika – z uwzględnieniem informacji o jego postępach 
(wiedza, umiejętności i kompetencje już zdobyte) / Qualifikationen des 
Teilnehmers – mit Berücksichtigung der Informationen über seine Fortschritte 
( Wissen, Kenntnisse und Kompetenzen, die er schon erworben/ erlernt hat) -  

Nazwa kwalifikacji 
posiadanych przez 

uczestnika (prosimy 
również podać nazwę w 

języku partnerstwa, jeśli ma 
to zastosowanie) / Name 
der Qualifikation, die der 

Teilnehmer hat ( bitte auch 
die Name in der 

Partnerschaftsprache, wenn 
es betrifft) 

Zostanie wypełnione po wyborze uczestników - możliwe zawody to: technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, kucharz (ZSZ) oraz 
technik architektury krajobrazu. Zostaną uzupełnione  kwalifikacje dla 
poszczególnych zawodów (wg rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego) 

Poziom ERK (jeśli dotyczy) 
/ Niveau im Europaeischen 

Qualifikationsrahmen                   
( wenn es betrifft) 

Poziom 1 / Niveau 1 

Poziom KRK (jeśli dotyczy) 
/ Niveau im 

Landesqualifikationsrahmen 
( wenn es betrifft) 

Poziom 1 / Niveau 1 

Informacja nt postępów 
uczestnika w odniesieniu do 

ścieżki kształcenia 
(informacja nt posiadanych 

wiedzy, umiejętności i 
kompetencji może być 

przedstawiona w 
załączniku) / Information 

ueber die Fortschritte des 
Teilnehmenden in Bezug 
auf die Bildungsrichtung 
( Information ueber das 

erlernte Wissen, Kenntnisse 
und Kompetenzen, darf sich 

auch im Anhang befinden) 

Zostanie wypełnione po wyborze uczestników 
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Załączniki / Anhaenge 

☐ Suplement do Dyplomu/Świadectwa Europass // Diplomzusatz/ Europaesse 

Zeugnisse 

☐ Europass CV 

☐Europass Mobilność/ Europass Mobilitaet  

☐ Paszport Językowy Europass / Europa Sprachpass  

☐ Europejski Paszport Umiejętności / europaeischer Kenntnisspass 

☐ (Jednostka/i) efektów uczenia się już osiągniętych przez uczestnika 

(Einheit/en) der Lernefftekte, die schon von dem Teilnehmer erziehlt wurden 

☐ Inne: jakie? / Andere: welche?   

 

4. Opis efektów uczenia się, które mają zostać osiągnięte podczas mobilności / 
Beschreibung der Lerneffekte, die waehrend der Mobilitaet erzielt werden 
sollen  
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Nazwa jednostki 
(jednostek)/grup efektów 

uczenia się/części 
jednostek, które mają być 

osiągnięte / Name der 
Einheit ( der Einheiten)/   
Gruppe der Lerneffekte/ 

Einheitteile, die erzielt 
werden sollen 

Praktyka od 120 – 160 godzin (28 dni pobytu)  / Praktikum ab 120 - 160 Stunden 
(28 Tage Aufenthalt) 

Przykładowy zakres zadań dla t. architektury krajobrazu: 

* Pielęgnacja rabatek kwiatowych i skrzynek na kwiaty 

* Pielęgnacja dróg hotelowych 

* Dbanie o powierzchnię leśną wokół hotelu 

* Projektowanie i wykonanie dekoracji na zewnątrz 

* Projektowanie sezonowych rabatek kwiatowych i skrzynek na kwiaty 

* Koszenie trawnika 

* Przycinanie żywopłotu/krzewów 

* Zamiatanie liści 

* Sadzenie drzew i krzewów, kwiatów, małych roślin 

* Pielęgnacja kompostu 

* Dekoracja z produktów naturalnych wnętrza obiektów 

* Inne prace typowe dla turystyki małych miejscowości i turystyki na wsi (praca t. 
architektury krajobrazu jest w dużej mierze zależna od pory roku, pogody oraz 
aktualnych prac do wykonania)  

* Utrzymywanie porządku w swoim miejscu pracy 

Zakres zadań dla uczestnika: technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik kelner, kucharz ( uczestnicy z tych zawodów będą pracowali w kuchni i 
restauracji, będą mogli spędzić 2 tyg. praktyki w kuchni i 2 tyg. w restauracji, 
nabędą dodatkowe  kwalifikacje - technicy żywienia i usług gastronomicznych i 
poznają pracę na restauracji, technicy kelnerzy poznają pracę na kuchnii).  

* Mycie, krojenie, dekorowanie warzyw i owoców 

* Przygotowywanie sałat, sosów, dressingów i zup 

* Przygotowywanie dodatków i potraw mącznych 

* Dekoracja talerzy i nakrycia 

* Przygotowywanie zimnych zakąsek 

* Dekorowanie i sprzątanie restauracji, nakrywanie do stołu 

* Sprzątanie naczyń 

* Serwowanie potraw, obsługa baru 

* Przyjmowanie zamówień 

* Utrzymywanie porządku w swoim miejscu pracy 
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Liczba punktów ECVET, 
które mają zostać 

zaliczone podczas 
mobilności / ECVET 

Punktezahl, die nach der 
Mobilitaet  erzielt werden 

soll  

System oceny ECVET/ECVET-Bewertung: Punkty/Punkte 

bardzo dobrze  - sehr gut 4 

dobrze - gut 3 

przeciętnie - ausreichend 2 

źle - schlecht 1 

wcale - keine Kentnisse/kein Wissen 0 

Efekty uczenia się, które 
mają zostać osiągnięte / 

Lerneffekte, die erzielt 
werden sollen 

załącznik 2 / Anlage 2: Indywidualna karta oceny osiągnięć praktykanta (ECVET) 
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Opis działań 
szkoleniowych (np. miejsce 

szkolenia, zadania 
uczestnika, kursy) / 

Beschreibung der 
Schulungshandlungen (z.B  

Schulungsort, Aufgaben 
des Teilnehmers. 

Schulungen) 

W Polsce, w szkole / In Polen, in der Schule: 
*  Kurs językowy w szkole z wydanym zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla 
uczestnika , poprowadzi nauczyciel/trener języka niemieckiego: trening słówek z 
zakresu przedstawienie się, hobby, czas wolny, rodzina - 10 godzin, trening 
komunikacyjny w oparciu o rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu 
(tu: wiadomości w radiu, prognoza pogody itp.) – 10 godzin , formy 
grzecznościowe stosowane na co dzień - 2 godziny, polecenia w miejscu pracy 4 
godziny, komunikacja w podróży (orientacja w terenie)- 4 godziny 

* Mała gastronomia  z wydanym zaświadczeniem o szkoleniu dla uczestnika dla 
zawodów: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. kelner (dla kelnerów jako 
dodatkowa kwalifikacja) Poprowadzi nauczyciel przedmiotów zawodowych w 
szkolnej pracowni (kuchni), nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. 
Przygotowanie typowej dla regiony potrawy, wliczając w to zakup produktów i 
kalkulacje ilości składników – 6 godzin. Nieskomplikowane, ciepłe dania, które 
można samodzielnie przygotować  (żadnych zup w proszku czy tostów) - 4 
godziny 

LUB  

* Architektura krajobrazu z elementami ogrodnictwa z wydanym zaświadczeniem 
szkolenia dla uczestnika dla zawodu: technik architektury krajobrazu Poprowadzą 
nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkolnej pracowni, zasady pielęgnacji 
poszczególnych gatunków roślin, krzewów i drzewek ozdobnych - 6 godzin , 
zasady zakładania ogrodu oraz jego pielęgnacji, aranżacja niezagospodarowanej 
przestrzeni wokół obiektów - 4 godziny 

Dla wszystkich: 

* Zdrowie - szkolenie z wydanym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla 
uczestnika Poprowadzą nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy - 2 godziny 
 - skaleczenia (od noża w czasie pracy w kuchni, narzędzia ogrodnicze), 
 - stłuczenia (przy podnoszeniu czy podawaniu ciężkich garnków w kuchni, od 
krzeseł układanych w restauracji, wykonywania prac podczas zagospodarowania 
przestrzeni - t. architektury krajobrazu) , 
 - oparzenia (świece, kuchenka gazowa, podgrzewacze)  
-  nudności, bóle głowy, przeziębienie. 
* Szkolenie na temat ubezpieczenia, poprowadzi kompetentna osoba  
* Kompetencje podstawowe, poprowadzą nauczyciele ze szkoły: 
Wypełnienie Europassu CV - 2 godziny 
Uzupełnianie Dzienniczków Praktyk, obliczanie czasu pracy na Wykazie Czasu 
Pracy - 2 godziny 
* Trening - praca zespołowa - z wydanym zaświadczeniem o ukończeniu 
szkolenia 
* Komunikacja – Internet i telefonowanie za granicą -poprowadzi: koordynatorka 
projektu lub nauczyciel informatyki - 2 godziny. 
* Kieszonkowe – przeprowadzi szkolna kooordynatorka projektu, szkolenie będzie 
obejmowało: indywidualne planowanie wydatków (rozsądne wydawanie 
pieniędzy) 1 godzina, wypłata kieszonkowego 1 godzina 

W Niemczech, w zakładach praktyk:  
120-160 godzin praktyki (6-8 h na dzień) przy 20 dniach pracy/ 120- 160 Stunden 
Praxis (6-8 Stunden an 5 Tagen pro Woche) bei 20 Tagen 
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Załączniki / Anhaenge 

☐ Opis jednostki (jednostek)/grup efektów uczenia się, których dotyczy 

mobilność / Beschreibung der Einheit/ der Einheiten/ Gruppen der Lerneffekte, die 
die Mobilität betrifft  

X Opis działań szkoleniowych / Beschreibung der Schulungshandlungen – 

załącznik 7 Przygotowania w szkole / Anlage 7 Vorbereitungen in der Schule 

X Indywidualny plan rozwoju uczestnika zagranicą / individueller Entwicklungsplan 

des Teilnehmers im Ausland – załącznik 2 / Anlage 2 : Indywidualna karta oceny 
osiągnięć praktykanta (ECVET) 

☐ Inne: jakie? / Andere: welche? 
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5. Ocena i dokumentowanie / Bewertung und Dokumentation  
 
Zostanie wypełnione po wyborze uczestników i przydzieleniu ich do poszczególnych 
organizacji przyjmujących 

Osoba (osoby) 
odpowiedzialna za ocenę 

efektów uczenia się 
osiągniętych przez 

uczestnika / Person 
(Personen) die fuer die 

Bewertung der vom 
Teilnehmer erzielten 

Lernffekte zustaendig ist 

Imię i nazwisko: / Vor- und Nachname:   

Organizacja, stanowisko / Organisation, Arbeitsstelle: 
 

Ocena efektów uczenia się 
/ Bewertung der 

Lerneffekte 

Data oceny  / Datum der Bewertung  1. ocena podczas monitoringu dyrekcji 
szkoły, 2. ocena w ostatnim dniu praktyki 

Metoda: jaka? / Methode: welche?  

Kiedy i w jaki sposób 
ocena zostanie 

udokumentowana? / wann 
und auf welche Art. und 

Weise wird die Bewertung 
dokumentiert? 

1. ocena / Bewertung: während des Monitorings in Deutschland / podczas 
monitoringu w Niemczech 

2. ocena / Bewertung: nach dem Praktikum / po odbytej praktyce 

załącznik 2 / Anlage 2 : Indywidualna karta oceny osiągnięć praktykanta (ECVET) 

Prosimy załączyć / Bitte 
einfuegen  

☐ Szczegółowy opis procesu oceny (np. metody, kryteria, formularz) / detallierte 

Beschreibung der Bewertungprozedur (z.B Methoden, Kriterien, Formular)  

☐ Wzór dokumentu, w którym wykazane zostaną osiągnięte efekty uczenia się 

(np. Indywidualny wykaz osiągnięć lub certyfikat Europass Mobilność) / 
Musterdokument, in dem die erzielten Lerneffekte dokumentiert wurden  (z.B. 
individuelles Leistungsverzeichnis oder Zertifikat Europass Mobilitaet  

X Indywidualny plan rozwoju uczestnika zagranicą / individueller 

Entwicklungsplan des Teilnehmers im Ausland załącznik 2 / Anlage 2 : 
Indywidualna karta oceny osiągnięć praktykanta (ECVET) 

☐ Inne: jakie? / Andere: welche? 
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6. Walidacja i uznanie / Validierung und Anerkennung  

Osoba (osoby) 
odpowiedzialne za 

walidację efektów uczenia 
się osiągniętych przez 
uczestnika zagranicą / 

Person (Personen), die 
fuer die Validierung der 

vom Teilnehmer im 
Ausland erzielten 

Lerneffekte zustaendig ist 

Imię i nazwisko: / Vor- und Nachname  Anna Kwiecień 

Organizacja, stanowisko: / Organisation, Arbeitsstelle : szkolna koordynatorka 
projektu / Schulkoordinatorin des Projektes / Zespół Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych (ZSA-E) w Weryni 

Przebieg procesu walidacji 
efektów uczenia się / 

Verlauf des 
Validierungsprozesses der 

Lerneffetke 

 

Proces walidacji / 
Validierungsprozess 

Data: dd/mm/rrrr / Datum: Tag/Monat/Jahr  

Metoda: jaka? / Methode: welche?  

Osoba (osoby) 
odpowiedzialne za uznanie 

efektów uczenia się 
osiągniętych przez 

uczestnika zagranicą / 
Person (Personen), die 

fuer Anerkennung der vom 
Teilnehmer im Ausland 

erzielten Lerneffeke 
zustaendig ist 

Imię i nazwisko:  / Vor- und Nachname  

Organizacja, stanowisko: / Organisation, Arbeitsstelle  

Przebieg procesu uznania 
efektów uczenia się / 

Verlauf des 
Anerkennungsprozesses 

der Lerneffekte 
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7. Podpisy / Unterschriften 

Organizacja wysyłająca/kraj 
die entsendende Einrichtung 

/Land 

Organizacja przyjmująca/kraj 
aufnehmende Einrichtung/ Land 

Uczestnik / Teilnehmer 

   

Imię i nazwisko, stanowisko 
Vor- und Nachname, Arbeitsstelle 

Imię i nazwisko, stanowisko 
Vor- und Nachname, Arbeitsstelle 

Kopia upoważnienia dostępna na 
życzenie  /eine Kopie der Vollmacht 
kann auf Wunsch übergeben 
werden 

 

Imię i nazwisko 
Vor- und Nachname 

   

Miejscowość, data / 
Ort, Datum 

 
Miejscowość, data / 

Ort, Datum 
 

Miejscowość, data 

Ort, Datum 

   

 

Jeśli dotyczy: Organizacja pośrednicząca / wenn 
es betrifft: Vermittlungsorganisation 

Jeśli dotyczy: Rodzic lub prawny opiekun / wenn 
es betrifft: ein Erziehungsberechtigter 

  

Imię i nazwisko, stanowisko / Vor- und Nachname, 
Arbeitsstelle 

Imię i nazwisko, rola / Vor- und Nachname, Rolle 
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Miejscowość, data / Ort, Datum Miejscowość, data / Ort, Datum 

  

 

 

8. Dodatkowe informacje / zusaetzliche Informationen 

Zadania (ogólne) stażysty:     

1. Odbycie zagranicznej praktyki zawodowej oraz przygotowań w Polsce. 

2. Udział w przygotowaniu w szkole (przed wyjazdem na staż) i w spotkaniu wprowadzającym w Turyngii, udział 
w testach językowych oraz przygotowaniach na platformie przygotowanej przez Komisję Europejską.  

3. Codzienna nauka słownictwa niezbędnego do komunikacji oraz słownictwa branżowego podczas czasu 
trwania projektu 

4. Udział w spotkaniu wprowadzającym przeprowadzonym przez panią Ramonę Herzog zaraz po przyjedzie do 
Turyngii. 

5. Założenie/podanie konta e-mailowego dla potrzeb projektu 

6. Codzienne prowadzenie tzw. karty czasu pracy otrzymanej w Turyngii przez organizację przyjmującą (SHW) 

7. Przestrzeganie regulaminu, przepisów BHP i kodeksu zachowania się w miejscach praktyk oraz szczegółowe 
zapoznanie się z dokumentem „wskazówki dla praktykantów”, który zostanie przekazany Uczestnikowi podczas 
spotkania w szkole z Instytucją Przyjmującą. 

8. Niezwłoczne informowanie o sytuacjach problemowych i powstałych szkodach w zależności od sytuacji: 
właściciela na miejscu praktyk (zarządzającego zakładem, opiekuna merytorycznego) lub inne osoby z 
organizatorów znanych Uczestnikowi. 

9. Informowanie o celach i wynikach projektu i praktyk, własnych doświadczeniach w swoim środowisku, 
upowszechnianie rezultatów projektu (prezentacji, zdobytej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji zawodowo-
językowych) – sporządzenie prezentacji multimedialnej. 

10. Informowanie wszystkich osób zainteresowanych projektem o finansowaniu tego projektu ze środków Unii 
Europejskiej ze wskazaniem na program ERASMUS+   

11. Złożenie raportu końcowego ze stażu we właściwym systemie wg uregulowań programu ERASMUS+ 
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ERASMUS + MOBILNOŚĆ W RAMACH SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA 

ZAWODOWE/ERASMUS + MOBILITÄT IM RAHMEN DER BERUFSAUSBILDUNG 

UND BERUFSSCHULUNGEN 

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI MOBILNOŚCI/VERPFLICHTUNG ZUR 

GEWÄHRLEISTUNG DER QUALITÄT DER MOBILITÄT 

 

ORAGNIZACJA WYSYŁAJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 
DIE ENTSENDENDE EINRICHTUNG WIRD: 

 

 Wybrać odpowiedni kraj docelowy, organizację przyjmującą, czas trwania wyjazdu oraz 

program szkolenia, co umożliwi osiągnięcie zakładanych celów edukacyjnych. 

Das entsprechende Zielland, die aufnehmende Einrichtung, die Dauer des Aufenthaltes, das 

Lernprogramm wählen, was ermöglicht, vorausgesetzte Lernresultate zu erreichen. 

 Wybrać uczestników na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów.  

Die Teilnehmer auf der Grundlage transparenter, klar definierter Kriterien auswählen. 

 Określić  efekty  uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie mają 

zostać osiągnięte podczas szkolenia. 

Die Lernergebnisse in Form von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen bestimmen, die während 

der Schulung erreicht werden sollen. 

 Zapewnić, jeśli ma to zastosowanie, odpowiednie wsparcie dla uczestników ze specjalnymi 

potrzebami lub o mniejszych szansach. 

Wenn es erforderlich ist, sichern eine geeignete Unterstützung für Teilnehmer mit besonderen 

Bedürfnissen oder für Teilnehmer mit geringeren Chancen. 

 Przygotować uczestników, we współpracy z organizacjami partnerskimi, do życia 

zawodowego i kulturalnego, a także warunków panujących w kraju goszczącym, przede 

wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.  

Die Teilnehmenden in Zusammenarbeit mit den Partnereinrichtungen auf das Berufs- und Kulturleben 

und auf Bedingungen, die im Gastland herrschen, vorbereiten, insbesondere durch eine auf ihre 

beruflichen Bedürfnisse abgestimmte sprachliche Vorbereitung. 

 Zarządzać praktycznymi kwestiami związanymi z organizacją mobilności, takimi jak podróż, 

zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenie, bezpieczeństwo i ochrona uczestników, 

uzyskanie wizy, ubezpieczenie społeczne, mentoring i wsparcie, wizyty monitorujące, itp.  
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Praktische Aspekte managen, die mit der Organisation der Mobilität verbunden sind, wie Reise, 

Unterkunft, erforderliche Verischerung, Sicherheit und Schutz der Teilnehmer, Visum, 

Sozialversicherung, Mentoring und Unterstützung, Monitoringsbesuche, u.dgl. 

  
 Sporządzić Umowę zawierającą Porozumienie o Programie Zajęć, podpisane przez uczestnika 

i organizację przyjmującą, aby zakładane efekty uczenia się były zrozumiałe dla wszystkich 

zaangażowanych stron.  

 
den Vertrag anfertigen, der die vom Teilnehmer und von der aufnehmenden Einrichtung 

unterschiebene Lernvereinbarung enthält, so dass die angestrebten Lernergebnisse für alle 

engagierten Parteien nachvollziehbar sind. 

 Określić w porozumieniu z organizacją przyjmującą metody oceny efektów uczenia się, co 

umożliwi właściwą walidację i uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, nabytych podczas 

mobilności.  

Im Einvernehmen mit der aufnehmenden Einrichtung Bewertungsmethoden der Lerneffekte 

bestimmen, was eine richtige Validation und Anerkennung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Kompetenzen ermöglicht, die während der Mobilität erworben sind. 

 Sporządzić Porozumienie o Partnerstwie, podpisane przez właściwe instytucje (dotyczy 

projektów, w których wykorzystywany jest system ECVET).  

das Dokument Memorandum of Unterstanding (Partnerschaftsvereinbarung) anfertigen, das von 

entsprechenden Einrichtungen unterschrieben wird (betrifft Projekte, in denen das ECVET-System 

genutzt wird) 

 Zapewnić odpowiednie metody komunikacji podczas mobilności i poinformować o nich 

uczestnika i organizację przyjmującą.  

entsprechende Kommunikationsmethoden während der Mobilität sichern und die Teilnehmer und die 

aufnehmende Einrichtung darüber informieren. 

 Wdrożyć system monitorowania przebiegu projektu mobilności.  

das Monitoring des Verlaufs der Mobilität einführen  

 Jeśli ma to zastosowanie, dla uczestników ze specjalnymi potrzebami lub o mniejszych 

szansach zapewnić udział osób towarzyszących, wspierających uczestników w kwestiach 

praktycznych i organizacyjnych.  

Wenn es erforderlich ist, werden Begleitpersonen für Teilnehmende mit besonderen Bedürfnissen 

oder für Teilnehmende mit geringeren Chancen gesichert, die die Teilnehmer in praktischen und 

organisatorischen Aspekten unterstützen. 

 Prowadzić i dokumentować w porozumieniu z organizacją przyjmującą ocenę efektów 

uczenia się, z uwzględnieniem efektów nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i poza 

formalnego. Uznać efekty, które nie były zakładane, ale zostały osiągnięte podczas 

mobilności.  
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im Einvernehmen mit der aufnehmenden Einrichtung Lernresultate bewerten und dokumentieren, 

unter Berücksichtigung der Lerneffekte, die durch informelles und nonformales Lernen erreicht 

werden und ungeplante, aber während der Mobilität erzielte Lernergebnisse anerkennen. 

 Dokonać oceny z każdym uczestnikiem jego rozwoju zawodowego i osobistego, osiągniętego 

podczas mobilności. 

Mit jeder/m Teilnehmenden die berufliche und persönliche Entwicklung bewerten, die während der 

Mobilität erreicht wird. 

 Uznać, za pomocą systemu ECVET, certyfikatu Europass lub innych dokumentów, osiągnięte 

efekty uczenia się.  

 Lernergebnisse durch das ECVET-System, das Europass - Zertifikat oder durch andere Dokumente 

 anerkennen. 

 Upowszechniać rezultaty projektów mobilności na jak największą skalę.  

 Ergebnisse von Mobilitätsprojekten in größtmöglichem Umfang verbreiten. 

 Dokonać oceny projektu, w celu sprawdzenia czy osiągnął on zakładane cele i rezultaty.  

 das Projekt bewerten, um festzustellen, ob es vorausgesetzte Ziele und Resultate erreicht. 

ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA I ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ:  
Die entsendende und die aufnehmende Einrichtung werden gemeinsam: 

 

 Wynegocjować program szkolenia dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego 

uczestnika  (jeżeli to możliwe podczas wizyt przygotowawczych) 

Ein auf den einzelnen Teilnehmenden zugeschnittenes Lernprogramm aushandeln (wenn möglich 

während der vorbereitenden Besuche) 

 Określić zakładane efekty uczenia się w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie 

uczestnik ma nabyć podczas mobilności.  

Die vorausgesetzten Lernergebnisse in Form von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 

bestimmen, die vom Teilnehmer während der Mobilität erreicht werden sollen. 

 Sporządzić Porozumienie o Programie Zajęć, podpisane przez uczestnika, aby zakładane 

efekty uczenia się były zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych stron.  

Eine Lernvereinbarung anfertigen, die vom Teilnehmer unterschrieben wird, so dass die 

vorausgesetzten Lernergebnisse für alle engagierten Parteien nachvollziehbar sind. 

 Zapewnić odpowiednie metody komunikacji podczas mobilności i poinformować o nich 

uczestnika.  

entsprechende Kommunikationsmethoden während der Mobilität sichern und die Teilnehmer und die 

aufnehmende Einrichtung darüber informieren. 

 Uzgodnić metody monitoringu i mentoringu.   
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Methoden des Monitorings und des Mentorings vereinbaren. 

 
 Prowadzić bieżącą ocenę przebiegu mobilności i w stosownych przypadkach podejmować 

działania w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości.  

den Verlauf der Mobilität fortlaufend bewerten und in entsprechenden Fällen Maßnahmen treffen, 

um ihr eine bestimmte Qualität zu gewährleisten. 

 Prowadzić i dokumentować ocenę efektów uczenia się, z uwzględnieniem efektów nabytych 

w drodze uczenia się nieformalnego i poza formalnego. Uznać efekty, które nie były 

zakładane, ale zostały osiągnięte podczas mobilności.  

Lernresultate bewerten und dokumentieren, unter Berücksichtigung der Lerneffekte, die durch 

informelles und nonformales Lernen erreicht werden und ungeplante, aber während der Mobilität 

erzielte Lernergebnisse anerkennen. 

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 
Die aufnehmende Einrichtung wird: 

 
 Wspierać uczestników w zrozumieniu kultury i warunków panujących w kraju goszczącym.  

Das Verständnis für die Kultur und Bedingungen des Gastlandes bei den Teilnehmern fördern. 

 
 Przydzielić uczestnikom zadania i obowiązki odpowiadające ustalonym efektom uczenia się 

(wiedza, umiejętności i kompetencje) oraz celom szkolenia określonym w Porozumieniu o 

Programie Zajęć, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i wsparcia.  

 

den Teilnehmern Aufgaben und Pflichten zuteilen, die den festgelegten Lerneffekten (Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Kompetenzen) und den Zielen der Schulung entsprechen, die in der Lernvereinbarung 

bestimmt werden und auch den Zugang zu der entsprechenden Ausstattung und Unterstützung 

sichern. 

 
 Wyznaczyć opiekuna merytorycznego/mentora, który będzie monitorować postępy 

uczestników w procesie szkoleniowym.  

 
den sachlichen Betreuer/Mentor wählen, der Fortschritte der Teilnehmer im Prozess der Schulung 
kontrollieren wird. 

 
 Zapewnić wsparcie praktyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba, i określić osoby kontaktowe dla 

uczestników wymagających wsparcia.  

Die praktische Unterstützung sichern, wenn das notwendig ist und Ansprechpartner für die 

Teilnehmer festlegen, die die Unterstützung verlangen. 

 

 Sprawdzić czy każdy uczestnik posiada odpowiednie ubezpieczenie. 

 
 Hinreichenden Versicherungsschutz der/des Teilnehmenden überprüfen. 
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UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 
Der bzw. die Teilnehmende wird: 

 
 Sporządzić Porozumienie o Programie Zajęć, podpisane przez organizację wysyłającą i 

organizację przyjmującą, aby zakładane efekty uczenia się były zrozumiałe dla wszystkich 

zaangażowanych stron.  

 die Lernvereinbarung anfertigen, die von der entsendenden Einrichtung und von der aufnehmenden 

 Einrichtung unterschrieben wird, so dass die vorausgesetzten Lernergebnisse für alle engagierten 

 Parteien nachvollziehbar sind. 

 Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z danym szkoleniem i dołożyć 

wszelkich starań, aby szkolenie zakończyło się sukcesem.  

alle verhandelten Bestimmungen einhalten, die mit der bestimmten Schulung verbunden sind und 

ihr/sein Bestes für den Erfolg der Schulung tun  

 Przestrzegać zasad i przepisów organizacji przyjmującej, przyjętych w niej godzin pracy, 

kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.  

Die Regeln und Vorschriften der aufnehmenden Einrichtung, ihre üblichen Arbeitszeiten sowie die 
Verhalts- und Vertraulichkeitsregeln einhalten. 

 
 Informować organizację wysyłającą i organizację przyjmującą o wszelkich problemach lub 

zmianach dotyczących szkolenia.  

die entsendende und aufnehmende Einrichtung über alle Probleme oder Veränderungen informieren, 
die die Schulung betreffen 

 
 Złożyć, po zakończeniu szkolenia, raport w określonym formacie wraz z wszelką wymaganą 

dokumentacją w celu rozliczenia poniesionych kosztów.  

Nach dem Abschluss der Schulung einen Bericht in der vorgegebenen Form zusammen mit der 
erforderlichen Dokumentation einreichen, um Kosten abzurechnen. 

 

ORGANIZACJA POŚREDNICZĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 
Die vermittelnde Einrichtung wird: 

 
 Wybrać odpowiednie organizacje przyjmujące, będące w stanie zapewnić osiągnięcie 

zakładanych celów szkolenia.  

 Geeignete aufnehmende Einrichtungen aussuchen, die sicherstellen können, dass die vorausgesetzten 
 Praktikumsziele dort erreicht werden. 

 
 Udostępnić dane kontaktowe wszystkich zaangażowanych stron i zadbać o ustalenie 

wszystkich kwestii związanych z organizacją mobilności przed wyjazdem uczestników za 

granicę.  

 Kontaktdaten der beteiligten Parteien zur Verfügung stellen und sorgen dafür, dass alle 

 organisatorischen Aspekte vor der Abreise der Teilnehmer ins Ausland festgelegt werden. 


