
 

 

 

     

 

 

Praktyki zawodowe dla szkół średnich o profilu zawodowym  

w ramach Programu ERASMUS+  

organizowane przez ECTE  

(European Centre in Training for Employment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Informacje ogólne 

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie 

zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. 

Staże to również okazja na poznanie specyfiki pracy za granicą i nawiązanie kontaktów z pracodawcami, 

którzy chętnie zatrudnią sprawdzonych praktykantów po odbyciu praktyki. 

Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci 

zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. 

 

 

Praktyki przeznaczone są dla: 

- uczniów szkół zawodowych i technicznych 

- osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy 

- absolwentów – do jednego roku od ukończenia nauki 

 

Zasady uczestnictwa w programie: 

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie składają wnioski o dofinansowanie do Narodowej 

Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie. 

Dofinansowanie uzyskują najlepsze projekty wyłonione w procedurze konkursowej. 



ECTE - European Centre in Training for Employment 

ECTE oferuje szeroki zakres usług dla uczestników projektów mobilnościowych. Głównym 

celem działania jest sprawienie, aby każdy uczestnik zdobył jak najlepsze doświadczenie zawodowe, by 

wzrosły jego kompetencje i umiejętności praktyczne, które zaowocują w przyszłości. ECTE 

współpracuje z ponad 300 firmami na Krecie w różnorodnych sektorach.  

 

ECTE to organizacja certyfikowana przez Greckiego ministra edukacji, specjalizująca się w 

zapewnianiu kształcenia ustawicznego, zapewniającego większą atrakcyjność uczniów na rynku pracy. 

Organizuje praktyki i wymiany zagraniczne na terenie Grecji, zapewnia uczniom pomoc i opiekę w 

trakcie trwania projektów. 

 

  

 

Dane kontaktowe 

Kontakt 

European Center in Training for Employment (ECTE) 

3, Papanastasiou st. 

741 00 Rethymno, Crete, Greece 

Tel: +30 28310 42428 

E-mail: info@ecte.gr 

Strona internetowa: www.ecte.gr 



Praktyki 

W przypadku większości zawodów staże odbywają się w firmach zlokalizowanych w 

pobliżu miejsca zakwaterowania są uczniowie. Rethymno, gdzie mieści się siedziba firmy, 

istnieje wiele firm, w których uczniowie kierunków zawodowych mogą odbyć praktyki 

zawodowe.  ECTE pośredniczy w dobieraniu miejsca praktyk adekwatnych do różnych profesji. 

   
  

ECTE monitoruje przebieg stażu oraz przekazuje informacje koordynatorowi i 

opiekunowi. Uczniowie spędzają na praktykach od 6 do 8 godzin dziennie, wykonując, pod 

okiem specjalistów i fachowców, typowe dla danego zawodu czynności. Wpływa to na 

faktycznie nabywaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. 

ECTE oferuje staże  
m. in. w następujących sektorach: 

 Mechanika pojazdowa 

 Elektronika, elektryka 

 Fryzjerstwo 

 Handel, sprzedaż 

 Hotelarstwo  

 Gastronomia 

 Logistyka, spedycja 

 Budownictwo 

 Fotografia 
 

Ponadto: 
 Murarstwo/tynkarstwo 

 Informatyka 

 Grafika komputerowa 

 Moda* 

 Mechanika, mechatronika* 

 Organizacja reklamy* 

 Modernizacja rolnictwa 

 Geodezja 

 Architektura krajobrazu 

 Ochrona środowiska* 

 Drukarstwo 

 Multimedia, fototechnika 
                                                                         * max 5 osób 

 



Zakwaterowanie i wyżywienie 

Uczniowie kwaterowani są w hotelach 3 gwiazdkowych w miejscowości Rethymno w pokojach 

2-3 osobowych z własną łazienką i aneksem kuchennym wyposażonym w niezbędny sprzęt. Pokoje 

sprzątane są raz  w tygodniu. 

Posiłki serwowane są 2 razy dziennie. Produkty do przygotowania śniadań będą dostarczane 

przez Partnera raz na tydzień do pokojów. Będą to m.in. croissanty, jogurty, dżemy, soki, herbata, 

wędlina, bułki itp. Kolacje są organizowane w restauracjach zazwyczaj blisko miejsca zakwaterowania 

uczniów. Kolacja składa się z dwóch dań. Będzie to gorące danie np. spaghetti, mięso, serwowane na 

talerzach plus dodatkowo talerz sałatek (jeden talerz na 4 osoby).  

Każdy uczeń otrzymuje dodatkowo 200 Euro kieszonkowego na własne potrzeby. 

  

   

   



Czas wolny 

Miasto Rethymno jest idealnym miejscem dla uczestników Erasmusa, którzy chcą poznać 

bogate dziedzictwo kulturowe i naturalne piękno Krety. To dobrze zorganizowane miasto oferuje wiele 

malowniczych tras do zwiedzania i liczne zabytki do odwiedzenia. Stare miasto Rethymno nadal 

zachowuje swoją starą strukturę miejską w dużej mierze, powstałą w okresie weneckim. 

Rethymno zostało uznane za chroniony zabytek historyczny i tradycyjną osadę. Gmina 

aktywnie przyczynia się do zachowania historycznego i kulturowego dziedzictwa starego miasta oraz 

promuje zdrowy rozwój turystyki i wysoką jakość życia swoich obywateli poprzez właściwe zarządzanie 

działaniami społeczno-gospodarczymi. 

  

 

 

W mieście Rethymno i w pobliżu jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia. Część atrakcji jest bezpłatna.  

 Zamek Fortezza (29 minut spaceru) 

 Plaża miejska (1 minut spaceru) 

 Meczet Kara Musa Paszy (15 minut spaceru) 

 Ratusz w Retimno (17 minut spaceru) 

 Port wenecki w Retimno (19 minut spaceru) 

 Muzeum sztuki sakralnej (19 minut spaceru) 

 Katedra w Rethimnon (19 minut spaceru) 

 Centrum Sztuki Bizantyjskiej (20 minut spaceru) 

 Loggia wenecka (21 minut spaceru) 

 Fontanna Rimondi (22 minut spaceru) 

 Meczet Królowej Matki (1,7 km) 

 



WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTÓW  

 

Projekty stażowe dla uczniów w ramach programu Erasmus+ rozliczane są ryczałtem.  

Oznacza to, że do danej kategorii kosztów przypisane są koszty jednostkowe. Poziom dofinansowania 

zależy od liczby osób wyjeżdżających na staże, długości pobytu i odległości od siedziby szkoły do 

miejsca odbywania stażu.  

Dotacja rozliczana jest w Euro. Celem uniknięcia kosztów przewalutowania zalecane jest założenie 

konta walutowego. 

 

 
 

KATEGORIE KOSZTÓW  

 

I KOSZTY ORGANIZACYJNE  

Ryczałt: 350 Euro na osobę  

• koszty ubezpieczenia  

• zakup materiałów dydaktycznych  

• wynagrodzenie koordynatora i księgowej  

• koszty wizyty przygotowawczej  

• koszty upowszechniania projektu  

• ubrania robocze dla uczniów  

• wynagrodzenie opiekunów  

• przygotowanie kulturowe 

 

II KOSZTY INDYWIDUALNE  

• koszty pobytu uczestników w Grecji (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, program 

kulturalny, monitoring)  

• kieszonkowe dla uczniów  

 

III KOSZTY PODRÓŻY  

Ryczałt: odległość  100-499 km – 180 Euro na osobę  

500-1999 km – 275 Euro na osobę  

• koszty przejazdu uczestników i opiekunów  

• ewentualne kieszonkowe dla uczniów (finansowane w przypadku wystąpienia oszczędności) 

 

 



 

 


