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Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity 
budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach 
europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 
25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich 
inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-
2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież 
w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz 
programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego. 



 

 

Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój 
kompetencji zawodowych” realizowany był 
w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + 
na podstawie umowy podpisanej z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji 
 



 Akcja 1. Mobilność 
edukacyjna 

 Akcja 2. Współpraca na rzecz 
innowacji i wymiany dobrych 
praktyk 

 Akcja 3. Wsparcie w 
reformowaniu polityk 

Akcje specjalne: 

 Program Jean Monnet 

 Sport 

 Sektory programu Erasmus+ 

 
 Struktura programu Erasmus+ 

 Edukacja szkolna 

 Kształcenie i szkolenie 
zawodowe 

 Szkolnictwo wyższe 

 Edukacja dorosłych 

Młodzież 

 Projeky centralne i sport 



  
 
 
 
 
 

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy 
 

- Partnerzy - 

Lider:  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
 – Biuro w Szydłowcu ul. Staszica 2 A 

Partner:  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                     
      w Szydłowcu ul. Kościuszki 39 

Organizacja przyjmująca: Tellus Group Ltd. w Plymouth,    
                        Wielka Brytania 



Centrum 
Kształcenia 

Zawodowego 
i Ustawicznego 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

Uczniowie 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

Zespół Szkół im. 
Korpusu Ochrony 

Pogranicza 



 Głównym celem projektu było stworzenie możliwości 
rozwoju zawodowego uczestników przez zdobycie 
doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich 
rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie 
horyzontów światopoglądowych, rozwijanie przedsię-
biorczości, poznanie kultury pracy w Wielkiej Brytanii, 
co ma zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, 
jak i europejskim rynku pracy. 



Etap I: Wyrażenie chęci udziału w projekcie,  
  wypełnienie formularza rekrutacyjnego. 

Etap II: Selekcja wniosków, punktacja za osiągnięcia 
  w nauce zawodu i znajomość języka, rozmowa 
  kwalifikacyjna. 

Etap III: Rejestracja elektroniczna u partnera angielskiego 
  (Tellus Group Ltd), przesłanie CV oraz listu 
  motywacyjnego  w języku angielskim. 

 

Rekrutacja 



 
 

Wybrana dziesiątka: 

Dawid Drabik 
Krzysztof Ozimek 
Dominik Parszewski 
Piotr Jelonek 
Filip Kręcidło 
Rafał Nowak 
Bartosz Chylak 
Karol Herka 
Artur Śliwiński 
Kamil Kowalczyk  

OPIEKUN GRUPY : 
ANNA GWAREK 
Wicedyrektor ZS im. KOP 



PRZYGOTOWANIE DO STAŻU 
 

 30-godzinny kurs języka angielskiego z naciskiem 
na mówienie i słuchanie oraz na słownictwo 
zawodowe 

 

 Udział w spotkaniach przygotowawczych 
(m.in. podpisanie Porozumienia o programie stażu) 



STAŻ ZAWODOWY 
KTO? 

10 uczniów klasy zawodowej - stolarz 

GDZIE?  

Wielka Brytania (Plymouth) 

KIEDY? 

02.07.2017r. – 15.07.2017r. 



Podpisanie umów i porozumienia  o programie stażu 



TRASA PODRÓŻY: 
SZYDŁOWIEC  a  LUBLIN   a LONDYN – LUTON  a  PLYMOUTH 



Podróż Szydłowiec - Lublin 



Dzień wylotu- dla większości to pierwszy lot samolotem 

Podróż – lotnisko w Lublinie 



 
Przywitanie w Plymouth 



Zdjęcie z instruktorem – panem Robertem Harvey 


