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- kilka słów o szkole, mobilności, które realizujemy, partnerzy
- dokumenty ECVET 
- walidacja i uznanie

PLAN PREZENTACJI



Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1:
Technikum Mechatroniczne nr 1

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

DANE LICZBOWE

• Liczba uczniów – około 1000

• Liczba uczniów technikum – 750 

• Liczba uczniów liceum 300 

• Liczba nauczycieli – 100

• I miejsce w Rankingu Techników 2020

• Karta Jakości od 2018

O SZKOLE



TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1

ZAWODY:

• Technik mechatronik

• Technik informatyk

• Technik programista



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

07. 2008 r. – 30 uczniów odbyło 4-tygodniowy staż zawodowy 
w Andaluzji (SPAIN)

10. 2010 r. – 16 uczniów odbyło 3-tygodniowy staż zawodowy 
w Fene (Galicja, SPAIN)

03. 2011 r. – 16 uczniów odbyło 3-tygodniowy staż zawodowy 
w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)

10. 2011 r. – 16 uczniów odbyło 3-tygodniowy staż zawodowy 
w Fene (Galicja, SPAIN)

03. 2012 r. – 16 uczniów odbyło 3-tygodniowy staż zawodowy 
w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)

03. 2013 r. – 16 uczniów odbyło 3-tygodniowy staż zawodowy 
w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)

11. 2013 r. – 16 uczniów odbyło staż  zawodowy 
w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)

11. 2014 r. – 8 uczniów odbyło staż  zawodowy 
w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
11. 2015 r. – 8 uczniów odbyło staż  zawodowy 

w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)
11. 2016 r. – 8 uczniów odbyło staż  zawodowy 

w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)
05. 2017 r. – 8 uczniów odbyło staż  zawodowy 

w Valletcie (Malta)
11. 2017 r. – 8 uczniów odbyło staż  zawodowy 

w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)
05. 2018 r. – 21 uczniów odbyło staż  zawodowy 

w Valletcie, Rimini, Portsmouth (Malta, Anglia, 
Włochy)

11. 2018 r. – 8 uczniów odbyło staż  zawodowy 
w Las Palmas (Gran Canaria, SPAIN)

05. 2019 r. – 24 uczniów odbyło staż  zawodowy 
w Valletcie, Rimini, Portsmouth (Malta, Anglia, 
Włochy)

11. 2015 r, 11. 2016 r., 11. 2017 r. – job shadowing w Las Palmas dla 
12 nauczycieli przedmiotów zawodowych

PONAD 250 WYDANYCH CERTYFIKATÓW EUROPASS MOBILNOŚĆ
OD 2014 SYSTEM ECVET WRDOŻONY WE WSZYSTKIE PROJEKTY



PARTNERZY

• 2009 - eTwinning
• 2011 - porozumienie o współpracy - wymiana staży 

zawodowych



PARTNERZY



DOKUMENTACJA:  Memorandum of Understanding

Załączniki:
• Jednostki efektów uczenia się związane z 

mobilnością - dla każdej firmy osobne
• Efekty uczenia się nabyte przez uczniów 

przed mobilnością – dla każdej firmy 
osobne



DOKUMENTACJA: Learning Agreement

6 załączników:
• zał. 1 Europass CV 

• zał. 2 jednostki efektów uczenia się, które uczeń 

nabył przed mobilnością

• zał. 3 jednostki efektów uczenia się, które są 

przedmiotem mobilności
• zał. 4 opis działań szkoleniowych

• zał. 5 Karta Oceny

• zał. 6 certyfikat Indywidualny Wykaz Osiągnięć



DOKUMENTACJA: zał. 3 jednostki efektów uczenia się

IES Feria:

• z racji wieloletniego partnerstwa 

znamy firmy i wiemy jakie 

zadania uczniowie w nich 

wykonują, zatem łatwo jest 

ustalić / zmodyfikować jednostki 

efektów uczenia się. Ponadto, 

wszyscy uczniowie w ramach 

jednego zawodu są umieszczeni 

w jednej firmie. 

• Potwierdzamy jednostki u 

partnera i podpisujemy MoU

Easy School / ETN / OSAO:

• po wysłaniu CV otrzymujemy od 

partnera informację zwrotną nt. 

proponowanych firm i zakresu 

obowiązków przyszłych stażystów

• Weryfikujemy i ewentualnie 

negocjujemy zakresy obowiązków w 

każdej firmie osobno, porównując 

efekty uczenia się, z tymi, które 

zawarte są podstawie programowej

• Wysyłamy przygotowane załączniki nr 

3 do akceptacji w firmach około 2 

miesiące przed rozpoczęciem stażu 

(liczba zał. 3 = liczba firm, w których 

umieszczeni będą uczniowie)

• Po uzyskaniu akceptacji podpisujemy 

MoU



DOKUMENTACJA: zał. 3 jednostki efektów uczenia się

Struktura dokumentu:

• Wyodrębnienie 2- 3 głównych 

zadań zawodowych ( = jednostek 

efektów uczenia się)

• Przestrzeganie przepisów bhp oraz 

kompetencje personalno-

społecznie są włączone do 

głównych zadań zawodowych 

jako efekty uczenia się, nie są 

odrębnymi jednostkami

• Efekty opisane są czasownikami 

operacyjnymi: uczeń zna, potrafi, 

wymienia, konfiguruje itp.

• Tylko efekty: tak/nie

• Osobne kolumny, w których 

określamy metody sprawdzania 

uzyskanych efektów oraz osobę 

odpowiedzialną za weryfikację



DOKUMENTACJA: zał. 4 opis działań szkoleniowych

Struktura dokumentu:

• Nazwa projektu

• Nazwisko i imię oraz wiek ucznia

• Nazwa firmy

• Długość stażu i jego termin

• Zadania zawodowe wykonywane 

podczas stażu



DOKUMENTACJA: zał. 5 Karta Oceny

Struktura dokumentu:

• Nazwa projektu

• Nazwisko i imię oraz wiek ucznia

• Nazwa firmy

• Długość stażu i jego termin

• Efekty uczenia się będące przedmiotem 

mobilności – każdy wymieniony osobno 

razem z okienkiem, które opiekun stażysty 

wypełnia „ptaszkiem” lub „krzyżykiem” 

podczas dokonywania oceny stażu (po 

polsku i angielsku, a w przypadku Las 

Palmas również po hiszpańsku)

• Podsumowanie procentowe

• Podpisy: stażysty, opiekuna z ramienia firmy, 

przedstawiciela organizacji pośredniczącej 

oraz opiekuna z Polski (na wzór ostatniej 

strony Learning Agreement)



DOKUMENTACJA: zał. 5 Karta Oceny



DOKUMENTACJA: zał. 5 Karta Oceny – proces oceny

• Ocena stażu w formie obserwacji na stanowisku pracy przez cały okres 

stażu oraz rozmowy podsumowującej w ostatnim tygodniu 

• Oceny dokonuje opiekun w firmie (a w przypadku kompetencji społeczno-

językowych także opiekun polski)

• Karta Oceny – weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się + dzienniczek 

praktyk – ocena opisowa oraz stopień wystawiony przez opiekuna stażu

• Aby uzyskać ocenę pozytywną uczeń musi nabyć co najmniej 75% 

planowanych efektów uczenia się (co jest tożsame z wymogami 

praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)



DOKUMENTACJA: zał. 6 Indywidualny Wykaz Osiągnięć

Struktura dokumentu:

• Nazwisko i imię oraz wiek ucznia

• Nazwa firmy

• Długość stażu i jego termin

• Efekty uczenia się które stażysta nabył 

podczas mobilności (tylko te, które zostały 

potwierdzone przez opiekuna z firmy na 

karcie oceny)

• Podpisy: stażysty, opiekuna z ramienia firmy, 

przedstawiciela organizacji pośredniczącej 

oraz polskiego koordynatora projektu



WALIDACJA

Metoda: 

analiza dokumentów: 

KARTA OCENY UCZESTNIKA STAŻU, DZIENNICZEK 

STAŻU, PORTFOLIO lub SPRAWOZDANIE, 

Indywidualny Wykaz Osiągnięć. 

„Walidacja odnosi się do ustalenia zgodności uzyskanych 

osiągnięć w instytucji goszczącej z wymaganiami instytucji 

macierzystej oraz do decyzji o ich uznaniu (lub nie).”



UZNANIE

• Analiza zrealizowanych efektów uczenia się. 

Wpisanie oceny za staż do dziennika 

lekcyjnego i Arkusza Ocen. 

• Podstawą do zaliczenia stażu jest 

zrealizowanie co najmniej 75% liczby 

zaplanowanych do realizacji efektów 

uczenia się. 

• Dokumentem potwierdzającym uzyskane 

efekty uczenia się będzie certyfikat 

Europass Mobilność. 

„Uznawanie oznacza oficjalne potwierdzenie, że określone efekty zostały 

osiągnięte. Może ono na przykład przybierać formy: nadania kwalifikacji lub 

zaliczenia jednostki efektów uczenia się, zwolnienia z części zajęć lub 

egzaminu, nadania dodatkowego certyfikatu.”



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ

karolina.dolomisiewicz@tm1.edu.pl


