
Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to 

kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest 

wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu 

międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie 

są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację 

formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. 

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową 

perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej 

innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla 

planowanego do 2025 r. utworzenia 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. 

I znowu sukces !!! 

Już po raz kolejny uczniowie klas trzecich ZST wyjadą w roku szkolnym 2021/2022 na 

czterotygodniowe praktyki zagraniczne, tym razem z programu Erasmus+. Program ten powstał 

w miejsce nieistniejącego już Leonardo da Vinci. Tym razem grupa 20 fryzjerek, handlowców, 

mechaników i elektryków zdobywać będzie swoje pierwsze zagraniczne doświadczenie w Faro 

w Portugalii, w zaprzyjaźnionej firmie Wakeup Projects. Nabór do projektu rozpocznie się już 

niedługo… 

Rekrutacja do projektu 

Rusza rekrutacja na czterotygodniowe staże zawodowe do Portugalii zaplanowane w ramach 

projektu Erasmus+ . 

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostanie: 

 miejsce stażu 

 kurs języka angielskiego 

 przygotowanie kulturowe 

 ubezpieczenie 

 transport 

 zakwaterowanie 

 środki finansowe na wyżywienie i transport lokalny 

 opieka 

W stażach zaplanowanych na maj 2022 mogą wziąć udział uczniowie klas trzecich ZST o 

kierunku kształcenia technik elektryk, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich i technik, 

mechanik, znający język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym. 

Do 8 lutego 2022 r  będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne  u Pani 

Bożeny Feret. 



Po powrocie z praktyki 

20 uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. w sobotę 

28.05.2022 wróciło  z 4-tygodniowych praktyk zawodowych, które odbywali w Faro w 

Portugali. Byli to uczniowie, którzy kształcą się na kierunkach technik usług fryzjerskich, 

technik mechanik, technik elektryk, technik handlowiec. Praktyki i pobyt uczniów oraz 

kieszonkowe były opłacane w całości ze środków programu UE Erasmus+. Grupa fryzjerska 

odbywała praktykę w licznych salonach fryzjerskich, niektóre uczennice brały udział w 

dodatkowych szkoleniach, uczyły się odmiennych niż w Polsce technik fryzjerskich. Grupa 

elektryczna pracowała w firmach, które zajmowały się montażem instalacji w willach oraz 

instytucjach publicznych. Grupa mechaniczna odbywała praktyki w 

warsztatach samochodowych, a dwie osoby zajmowały się remontem jachtów. Dwoje 

handlowców pracowało w renomowanym butiku Ana Sousa. Wszyscy uczniowie zgodnie 

twierdzą, że było to dla nich niesamowite doświadczenie. Oprócz praktyk odbyło się kilka 

wycieczek (jednodniowa do Lizbony i dwudniowa do Sewilli w Hiszpanii) i wyjazdów na plaże 

do pięknych kurortów na południu Portugalii tj. Albufeiry, Quarteiry, Benagil (gdzie było 

zwiedzanie motorówką podwodnych jaskiń) oraz na wyspę Farol. Na zakończenie uczniowie 

otrzymali certyfikaty z odbytych praktyk.  

 


