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uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego 
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Edukacja Rozwój, realizowany na zasadach Programu Erasmus+ przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Warszawie



Cele projektu
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności praktycznych 
kadry nauczycielskiej CKZ 1 poprzez uczestnictwo w praktyce job shadowing w placówkach kształcenia 
zawodowego w Sewilli. 

Cele szczegółowe projektu:

• zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności 
z zakresu funkcjonowania i realizacji systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii

• wyposażenie nauczycieli kształcenia zawodowego w nowe kompetencje praktyczne
• poznanie systemu organizacji praktyk zawodowych w miejscu pracy na przykładzie Hiszpanii
• podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji CKZ1
• rozwój osobisty uczestników projektu, otwarcie się na mobilność edukacyjną
• zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez 

obcowanie z innymi kulturami
• zachęcanie do nawiązywania współpracy międzynarodowej, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych



Podstawowe informacje

• Rozpoczęcie projektu: 01.10.2020 r.

• Zakończenie projektu: 31.03.2022 r.

• Dofinansowanie projektu z UE: 122 601,00 PLN

• Liczba uczestników: 20 nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

• Terminy mobilności:
- I grupa 10 osób:  31.05 – 04.06.2021 r.
- II grupa 10 osób: 06.09 – 10.09.2021 r.



Organizatorzy mobilności

• Organizacja wysyłająca: Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 
w Warszawie

• Organizacja pośrednicząca:  Escuela de idiomas Carlos V, S.L
Escuela de idiomas Carlos V, S.L.  w ramach programu Erasmus + 
organizuje między innymi praktyki zawodowe w hiszpańskich 
przedsiębiorstwach i job shadowing w szkołach w celu podniesienia 
praktycznych umiejętności zawodowych w środowisku międzynarodowym



Szkoły przyjmujące uczestników job shadowing

• I.E.S. Atenea, Calle Itaca, 2, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

• I.E.S  Carmen Laffon, Calle Alcade Pepe Iglesias, 1, 41300 San Jose
de la Rinconada, Sevilla

• I.E.S. El Arenal, Av. Ramon y Cajal, 5, 41701 Dos Hermanas, Sevilla

• I.E.S. Heliopolis, Cl. Guadalbullon, 1, 41031 Sevilla

• I.E.S. Politecnico, Calle Virgen de la Victoria, 48, 41011 Sevilla

• I.E.S. Virgen de los Reyes, Ctra. de Isla Menor, s/n, 41014 
Bellavista, Sevilla



Profile szkół

Job shadowing nauczycieli CKZ1 realizowany był w ramach zajęć 
zgodnych z ich dziedzinami nauczania tj. pracowni 

budowlanej, stolarskiej, automatyki,
urządzeń chłodniczych i klimatyzacji, 
mechanicznej, mechaniki pojazdowej
elektronicznej, gastronomicznej



Przygotowania uczestników do mobilności
• uczestnicy zrealizowali program przygotowań do mobilności, na który składały się: 

- zajęcia języka angielskiego, w tym słownictwo branżowe
- zajęcia języka hiszpańskiego z podstawowych zwrotów
- zajęcia kulturowe (uczenie się międzykulturowe, radzenie sobie w interakcjach w środowisku o odmiennych kulturach 
przełamywanie stereotypów, kultura Hiszpanii) 
- zajęcia pedagogiczne (trening interpersonalny, radzenie sobie ze stresem w środowisku międzynarodowym)

• uczestnicy podpisali umowę finansową, oświadczenie RODO oraz ustalony program stażu dopasowany do dziedziny 
kształcenia zawodowego

• zostało wykupione dodatkowe ubezpieczenie na podróż i pobyt podczas mobilności

• odbywały się cykliczne spotkania organizacyjne i integrujące wokół celów wyjazdu

• zadbano o bieżący kontakt i wsparcie w sprawach formalno-organizacyjnych przed wyjazdem oraz w miejscu mobilności, 
m. in. związanych z obostrzeniami Covid -19



Efekty job shadowing w Hiszpanii
• poznanie systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii, 

• zdobycie praktycznej wiedzy na temat przebiegu zajęć praktycznych, 
zadań zlecanych uczniom do wykonania, stosowanych narzędzi i 
pomocy techniczno-dydaktycznych

• zobaczenie wyposażenia pracowni, warsztatów, parków maszynowych

• poznanie organizacji stanowisk, prowadzenia zajęć z uwzględnieniem 
BHP

• uzyskanie wiedzy na temat specyfiki poszczególnych zawodów, 
wymagań stawianych przez pracodawców, 

• poznanie systemu organizacji praktyk i współpracy z pracodawcami 
zgodnie z koncepcją Dual VET



Relacje i spostrzeżenia

Wyposażenie pracowni w odpowiedni 
sprzęt, stanowiska 

techniczno – dydaktyczne, 
przygotowanie i prowadzenie 
zajęć, praca z uczniem i inne 

działanie edukacyjne



Zdobyte umiejętności
• podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie odmiennego 

modelu kształcenia, rozszerzenia warsztatu pracy edukacyjnej o poznane 
metody, dobre praktyki

• wzmocnienie kompetencji społecznych oraz międzykulturowych
• poszerzenie horyzontów myślowych i planów rozwoju osobistego 

i zawodowego
• wzrost umiejętności językowych
• nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych
• nabycie umiejętności pracy zespołowej i komunikacji w grupie 

międzynarodowej
• zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych 
• udoskonalenie umiejętności radzenia sobie w nieznanym środowisku, 

nowych sytuacjach



Dokumenty potwierdzające mobilność

• certyfikaty uczestnictwa wystawiony przez partnera i organizację 
przyjmującą

• zaświadczenie Europass Mobility

• zaświadczenia o zrealizowanym przygotowaniu językowym, 
kulturowym i pedagogicznym

• wzmocnienie CV poprzez nabyte nowe kompetencje



Miejsce mobilności

Sewilla – miasto położone w południowej
Hiszpanii, stolica regionu Andaluzji, 
należącej do bardzo słonecznych 
i ciepłych punktów na mapie Hiszpanii.
Jest miejscem o bogatej historii oraz 
kulturze, którą uczestnicy poznali w ramach
programu kulturowego



Atrakcje Sewilli
Uczestnicy zwiedzili miejsca i zabytki 
najbardziej znane w Sewilli, podziwiali 
parki i piękno orientalnych roślin, mieli 
możliwość zachwycenia się 
pokazem Flamenco i spróbowania 
tradycyjnej kuchni andaluzyjskiej



Dalsze działania w projekcie

• praca uczestników nad wdrożeniem w CKZ1 pomysłów rozwiązań 
i ulepszeń na bazie nowych doświadczeń i wiedzy pozyskanej z udziału 
w job shadowing w Sewilli

• dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń

• prowadzenie działań pokazujących korzyści z mobilności 

• kontynuacja współpracy międzynarodowej

• realizacja działań ewaluacyjnych i upowszechniających rezultaty 
projektu 



Dziękujemy za uwagę

Renata Guevara Braun

koordynator projektu
r.guevara-braun@ckzwaw.pl


