
EUROPA  
ROZWÓJ 

MECHANIKA 

EUROPEJSKA FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH 

2017-1-PL01-KA102-037021 



Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 
zawodowych 77 uczestników w zawodzie mechanika 

kształcących się w kierunkach: technik mechanik, 
mechanik pojazdów samochodowych oraz technik 

pojazdów samochodowych.  
 

Staż umożliwił uczniom zwiększenie doświadczenia  
w praktycznym przygotowaniu do zawodu 

mechanika (dodatkowo z elementami pneumatyki, 
hydrauliki, synchronizacji układów                                      

z oprogramowaniem i sterownikami), a także 
wzrost znajomości specyfiki branży mechanicznej.  



Europejska Fundacja 
Edukacji i Rozwoju  

http://efer.org.pl/ 

Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju prowadzi współpracę z wieloma 
instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi na rzecz wspierania rozwoju młodzieży. Jesteśmy w 
trakcie rozwijania naszej sieci kontaktów oraz budowania platformy 
networkingowej zrzeszającej organizacje zajmujące się edukacją młodych ludzi i 
kształceniem zawodowym w Polsce i  w Europie.  
 
Prowadzimy działania edukacyjne skierowane do uczniów: 
- szkolenia kompetencji miękkich; 
- szkolenia z poszukiwania pracy; 
- szkolenia z pisania CV i auto  prezentacji; 
- seminaria kontaktowe - uczniowie pracodawcy; 
- praktyki zawodowe; 
- organizacja wolontariatu. 



Zespół Szkół nr 1 im. 
Jana Kilińskiego w 
Kłobucku  

http://www.zsnr1-klobuck.edu.pl/ 

Ciągłe podnoszenie jakości pracy szkoły jest priorytetem naszej placówki. 
Koncepcja Pracy Szkoły ukierunkowana jest na osiągnięcie najważniejszego celu: 
"Szkoły otwartej, postępowej na miarę możliwości XXI wieku; Szkoły 
gwarantującej zdobycie wiedzy i praktyki w interesujących 
zawodach; Szkoły kształtującej młodego człowieka, respektującego 
zasady uniwersalnego kodeksu moralnego"   
Europejski Plan Rozwoju Szkoły uwzględnia następujące obszary wymagające 
ciągłego doskonalenia i poprawy m.in.: 
- podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez organizację praktyk zagranicznych, 
- podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, 
- podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych,  
- poprawa współpracy ze środowiskami lokalnymi, 
- podniesienie europejskiego wymiaru szkoły. 
 



Zespół Szkół nr 2 im. 
ks. Jana Długosza w 
Kłobucku  
W kształceniu zawodowym wykorzystujemy model dualny - teoretyczne 
przygotowanie zawodowe odbywa się w szkole, a praktyczna nauka zawodu 
(kształcenie praktyczne) u pracodawców. Uważamy, że nauka zawodu w 
przedsiębiorstwie lub zakładzie rzemieślniczym - w rzeczywistych warunkach - jest 
optymalnym sposobem na zdobycie kwalifikacji zawodowych.  
 
Potrzeby szkoły zawarte w Europejskim Planie Rozwoju: 
-    poprawa umiejętności zarządzania organizacją (innowacyjność w zarządzaniu); 
- poprawa kwalifikacji pracowników szkoły w zakresie metod pracy oraz 
wykorzystania nowych technologii w nauczaniu; 
-  poznanie przez uczniów i kadrę europejskiego rynku gastronomii, handlu i innych 
zawodów usługowych; 
- poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej 
różnorodności językowej UE i świadomości międzykulturowej. 
 
 
 



Zespół Szkół w Krzepicach 

http://www.lo.krzepice.edu.pl/ 

Zespół Szkół w Krzepicach to szkoła z wielkim doświadczeniem, które na progu III 
tysiąclecia, pod wodzą znakomitych nauczycieli otwartych na młodych ludzi, 
wprowadzają ich w dorosłe życie. Europejski Plan Rozwoju szkoły zakłada 
podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez tworzenie 
innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, praktyk oraz 
metodologii uczenia się przez całe życie jak i podniesienie zdawalności egzaminów 
na kwalifikacje zawodowe. 
Potrzeby szkoły zawarte w Europejskim Planie Rozwoju: 
1. Podniesienie poziomu jakości nauczania (nowe narzędzia i metody nauczania). 
2. Zwiększenie kompetencji zawodowych. 
3. Zwiększenie mobilności zawodowej poprzez udział w zagranicznych 

praktykach. 
4. Umiejętności językowe. 
5. Europejski wymiar organizacji. 
6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 



Youthfully Yours Greece 

http://youthfullyyours.gr/ 

 
Organizując przedsięwzięcia projektowe Youthfully Yours Gr za główny cel swoich 
działań stawia sobie podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób kształcących się,                
a także zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. 
Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie 
kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak              
i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania 
merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego zawodu. 
 
Youthfully Yours Gr zatrudnia doświadczonych pracowników, którzy w okresie 
realizacji staży przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną 
realizację założeń projektowych, jak również wspierają młodzież i nauczycieli we 
wszelkich działaniach. Od początku swojej działalności współpracuje z licznymi 
lokalnymi przedsiębiorcami oraz z Izbą Rzemieślniczą, Centrami Kształcenia 
Praktycznego, a także ze szkołami zawodowymi.  
 
Pozwoliło to zorganizować staże zawodowe w sposób profesjonalny, na wysokim 
poziomie merytorycznym  i organizacyjnym.  
 



Spotkania informacyjne 
Odpowiednio wcześniej odbyły się 

spotkania informacyjne w pierwszej 
fazie dla chętnych a następnie dla 

zakwalifikowanych (oraz osób  
z listy rezerwowej).  

Uczestnicy dowiedzieli się  
o celach projektu i zakresie 

wsparcia, jakie oferuje, jak też  
o zobowiązaniach, jakie przyjęli 

na siebie będąc jego 
uczestnikami.  



Rekrutacja  
  Na potrzeby procesu rekrutacji uczestników, powołana została 

Komisja Rekrutacyjna. Jej zadaniem było przeprowadzenie spotkań 
informacyjnych dla uczniów zainteresowanych wzięciem udziału                
w projekcie, a także dla ich rodziców, przyjmowanie formularzy 
rekrutacyjnych od kandydatów, a następnie wybór uczestników wedle 
przyjętych kryteriów, opracowanie wyników w formie listy 
rekrutacyjnej (głównej i rezerwowej), stworzenie protokołów                        
z rekrutacji oraz informacja o wynikach postępowania.  

  Proces rekrutacji odbył się zgodnie ze wszystkimi założeniami,             
a w jego ramach przygotowane zostały wszelkie niezbędne dla 
prawidłowego postępowania dokumenty.  

  W przypadku wyrównanych wyników rekrutacji pierwszeństwo 
mieli uczniowie  z mniejszymi szansami, a następnie uczestnicy 
kojarzeni z płcią przeciwną zgodnie z zasadą równości płci. Zgodnie           
z regulaminem rekrutacji przewidziano dla uczniów czas na 
odwołanie od decyzji 

 



Przygotowanie do stażu 
Przygotowanie uczestników do realizacji stażu odbywało się w czterech 

etapach.  
1.  40 godzinny kurs teoretyczny, który przygotował uczestników               

do realizacji zajęć praktycznych podczas trwania stażu.  
2. 30 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego. W programie 

kształcenia zawarto słownictwo niezbędne do rozumienia kursów 
zawartych w programie stażu.  

3. 15 godzinne przeszkolenie z zakresu wiedzy o kulturze. Podczas tego 
kursu omówione zostały również kwestie związane z organizacją 
oraz bezpieczeństwem.   

4. 10-godzinne przygotowanie pedagogiczne.  



Głównymi działaniami 
podejmowanymi podczas stażu były 

zajęcia praktyczne z zakresu 
mechaniki.  

Uczestnicy brali udział w zajęciach 
dotyczących diagnostyki, budowy               

i mechanizmów działania urządzeń, 
podzespołów samochodowych, 
elementów pneumatycznych, 

hydraulicznych .  
 

Za opiekę nad uczestnikami 
podczas trwania stażu                                 

i zapewnienie im dostępu                     
do szkoleń zgodnie z programem 
odpowiedzialna była organizacja 

partnerska. 



Przyjęcie pojazdu samochodowego do 
diagnostyki – rozróżnianie 

dokumentacji przyjęcia, identyfikacja 
pojazdu oraz silnika na podstawie 

numerów fabrycznych. 

GŁÓWNE 
DZIAŁANIA 



Diagnostyka źródeł energii – 
analiza budowy i działania 

akumulatora oraz alternatora 
(klasycznego, cyfrowego). 

 

Naprawa układów 
elektrycznych                                   

i elektronicznych pojazdów 
samochodowych. 

 



Przygotowanie części maszyn                     
i urządzeń do montażu poprzez 

mycie, odtłuszczanie, 
rozmagnesowanie,  dopasowanie 
części maszyn i urządzeń poprzez 
piłowanie, skrobanie, szlifowanie, 

polerowanie, docieranie. 

Wykonanie połączeń materiałów 
poprzez spawanie, nitowanie, 

zgrzewanie, lutowanie, klejenie. 
 



Lokalizowanie uszkodzeń  
w pojazdach oraz szacowanie 

kosztów naprawy.  

Określenie procesu 
naprawy i przystąpienie 

do działań 
konserwacyjnych. 



Analiza działania układów 
sterowania na podstawie 

schematu, diagramu 
czasowego, diagramu stanów.  

 

Wykonanie montażu  
i demontażu podzespołów  
i zespołów mechanicznych. 



Certyfikacja  
 Organizacje partnerskie wydały uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział 

w stażu (wraz z suplementem) wg wzoru dla programów kształcenia 
zawodowego 2017. Każdy z uczestników, otrzymał dodatkowy certyfikat 
poświadczający udział w kształceniu zagranicznym. Uczestnicy zyskali również 
dokument Europass Mobilność w obu językach poświadczający zdobytą 
wiedzę, umiejętności i kompetencje.  

  Odpowiednia certyfikacja poświadczająca jakość odbytego kształcenia 
jest kluczowa. Wydane przez organizację grecką dokumenty wraz z 
dokumentem Europass Mobilność pozwolą uczestnikom na lepszy start na 
rynku pracy,  stanowić będą dla pracodawców  kryterium w procesie 
rekrutacji decydujące o wyborze konkretnego pracownika. Uczniowie dzięki 
świadomości posiadania odpowiednich certyfikatów, zyskali świadomość 
wartości nabytego doświadczenia oraz kompetencji, stały się one ważnym 
elementem autoewaluacji procesu nabywania wiedzy.  

 



Podsumowanie stażu 
W dniu 04.12.2017 r. odbyło się 

uroczyste podsumowanie 
projektu “Europa, Rozwój, 
Mechanika”. Na spotkaniu 
pojawili się przedstawiciele 

lokalnych władzo oraz 
przedsiębiorcy, dla których była 

to możliwość do obserwacji 
wpływu mobilności na realny 

wzrost kompetencji 
zawodowych.  

Zwieńczeniem realizowanego 
projektu było oficjalne rozdanie 
certyfikatów, potwierdzających 
zdobytą wiedzę, umiejętności 

oraz kompetencje podczas stażu. 
 



Udział w działaniach 
upowszechniających zwiększyło  
świadomość uczniów z zakresu 

odpowiedniej certyfikacji 
nabytych kompetencji za 

pomocą certyfikatów Europass 
oraz innych narzędzi 

certyfikujących.  
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