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Program pobytu dla: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Polska

we współpracy z: 

Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbH (organizacja przyjmująca) 
Gut Wehlitz 
04435 Schkeuditz 
Niemcy 

Tytuł projektu:   „Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu“ 

Kierunki zawodowe: branża fryzjerska   

Czas trwania stażu: Czas trwania programu:  
(8 os.) 02.08.2020 - 08.08.2020 
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Szczegółowy program: 

Data Zaplanowane działania

niedziela  
1. dzień 
02.08.20

Przyjazd do Schkeuditz 
• Zameldowanie i zakwaterowanie w ośrodku na terenie Gut Wehlitz 
• Przywitanie przez pracowników firmy Vitalis 
• Przedstawienie przebiegu programu praktycznego i programu kulturalnego 

poniedziałek 
2 dzień 

03.08.20

Prowadzenie obserwacji w salonie fryzjerskim „Hairteam - Deichsel“ w 
Lipsku. 

Salon fryzjerski oferuje swoje usługi dla całej rodziny. Do usług  fryzjerskich zalicza się 
nowoczesne cięcia, przedłużanie i koloryzacje włosów. Oferta obejmuje rownież usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne na specjalne okazje, takie jak wesela, śluby, imprezy 
integracyjne i inne wydarzenia. 

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją salonu / zapoznanie się z pracą pracownika 
młodocianego i jego kształcenia dualnego / obserwacja uczniów przy wykonywaniu 
zajęć praktycznych / 
Aktywne uczestnictwo i obserwacja pracownikow w salonie fryzjerskim, związanych z 
wykonywaniem następujących zadań: 

- doradztwo koloru i stylu 
- właściwości produktów pielęgnacyjnych i ich działanie 
- omówienie tematyki związanej z procesami doświadczalnymi na zwierzętach w 

handlu z kosmetykami 
- techniki farbowania (klasyczne)  
- techniki farbowania (nowoczesne) 

Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / 
informacje na temat kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz 
ogólnokształcącego / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu 
szkoły zawodowej/ powiązanie potrzeb rynku pracy  z tworzeniem ofert edukacyjnych 
w różnych formach kształcenia zawodowego.
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wtorek  
3 dzień 

04.08.20

Prowadzenie obserwacji w salonie fryzjerskim „Hairteam - Deichsel“ w 
Lipsku- Ciąg dalszy  

Salon fryzjerski oferuje swoje usługi dla całej rodziny. Do usług  fryzjerskich zalicza się 
nowoczesne cięcia, przedłużanie i koloryzacje włosów. Oferta obejmuje rownież usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne na specjalne okazje, takie jak wesela, śluby, imprezy 
integracyjne i inne wydarzenia. 

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją salonu / zapoznanie się z pracą pracownika 
młodocianego i jego kształcenia dualnego / obserwacja uczniów przy wykonywaniu 
zajęć praktycznych / 
Aktywne uczestnictwo i obserwacja pracownikow w salonie fryzjerskim, związanych z 
wykonywaniem następujących zadań: 

- nakręcanie włosów na wałki 
- prostowanie włosów 
- tworzenie koków, plecenie włosów, karbowanie, koloryzacja włosów 

Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / 
informacje na temat kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz 
ogólnokształcącego / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu 
szkoły zawodowej/ powiązanie potrzeb rynku pracy  z tworzeniem ofert edukacyjnych 
w różnych formach kształcenia zawodowego.

sroda 
4 dzień 

05.08.20

Prowadzen ie obserwac j i w sa lon ie f ryz je rsko - kosmetycznym 
„Friseur&Creation“ w miejscowości Taucha. Zajęcia prowadzone przez 
mistrzynie we fryzjerstwie Panią Angelike Schur.  

Salon fryzjerski w zakresie fryzjerstwa i kosmetologi wyposażony jest w 12 stanowisk 
pracy w niezbędny sprzęt fryzjersko kosmetyczny. W pomieszczeniu znajdują sie 
specjalne umywalki i fotele do mycia włosów.  
Informacje na temat kształcenia zawodowego uczni w zawodzie fryzjer i kosmetolog. 
Omówienie różnych form przygotowania do egzaminu na tytuł mistrza fryzjerstwa. 

Informacje na temat kszta łcenia praktycznego, kursów doszkalających, 
przekwalifikowanie zawodowe / kształcenie praktyczne w specjalnie przystosowanym 
do tego salonie fryzjerskim i kosmetycznym. Informacje o kursach i edukacji w 
zawodzie fryzjera i kosmetologa. 
Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracowni / zapoznanie się z pracą 
pracownika młodocianego i jego kształcenia dualnego / obserwacja uczniów przy 
wykonywaniu zajęć praktycznych / 
Aktywne uczestnictwo i obserwacja pracownikow w salonie fryzjerskim, związanych z 
wykonywaniem następujących zadań: 
  
- wykonywanie czynności fryzjerskich na modelach 
Elementy kosmetyki: oczyszczanie skóry, pielęgnowanie skóry 
- farbowanie i formowanie rzęs 
- kosmetyka dekoracyjna: make-up podstawowy, wieczorowy i tematyczny 
- wykonanie strzyżenia włosów z uwzględnieniem 5 podstawowych narządów zmysłu 

w życiu człowieka na poziomie mentalnym ( smak,  węch, słuch, wzrok, dotyk) 

Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / 
informacje na temat kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz 
ogólnokształcącego / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu 
szkoły zawodowej/ powiązanie potrzeb rynku pracy  z tworzeniem ofert edukacyjnych 
w różnych formach kształcenia zawodowego.
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czwartek  
5 dzień  

06.08.20

Prowadzenie obserwacji na akademii fryzjerskiej "Hairstyling GmbH“ w 
Schkopau. 

Akademia oferuje zajęcia dla uczestników w postaci małych grup, jak i również zajęcia 
indywidualne. Akademia cieszy się bardzo  dobrymi wynikami, które zostały osiągnięte 
do tej pory w szkoleniach zawodowych. Wyróżnia się wysokim  sukcesem 
zdawalności egzaminów (ponad 90%). Oferta akademii zawiera kompleksowy kurs 
zawodowy obejmujący wykłady teoretyczne oraz szeroko rozbudowane zajęcia 
praktyczne. 

Informacje o przebiegu egzaminów praktycznych i innych sposobach sprawdzania 
wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów. Informacje o treści nauczania w 
poszczególnych semestrach.  

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją salonu / zapoznanie się z pracą pracownika 
młodocianego i jego kształcenia dualnego / obserwacja uczniów przy wykonywaniu 
zajęć praktycznych / 
Aktywne uczestnictwo i obserwacja pracownikow w salonie fryzjerskim, związanych z 
wykonywaniem następujących zadań: 

- rozjaśnianie włosów / tworzenie fryzur na każdą okazje, dobór i przygotowywanie 
mieszanek farb 

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów  
- wykonywanie projektów fryzur 
- wykonywanie czynności fryzjerskich na modelach 

Informacje o przebiegu egzaminów praktycznych i innych sposobach sprawdzania 
wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów. Informacje o treści nauczania w 
poszczególnych semestrach.  

Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / 
informacje na temat kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz 
ogólnokształcącego / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu 
szkoły zawodowej/ powiązanie potrzeb rynku pracy  z tworzeniem ofert edukacyjnych 
w różnych formach kształcenia zawodowego. 
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piątek 
6 dzień  

07.08.20

Prowadzenie obserwacji w pracowni fryzjersko- kosmetycznej w centrum 
technologi i kształcenia przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Halle- Dessau.  

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem Izby Przemysłowo-Handlowej w Lipsku, 
odpowiedzialnym za doradztwo i wsparcie przedsiębiorstw z branży fryzjerskiej w 
Lipsku i regionie / informacje o doradztwie w zakładaniu własnej działalności 
gospodarczej / informacje w liczbach, minimalna stawka wynagrodzenia 
pracowników / możliwości wsparcia finansowego przy zakładaniu i rozwijaniu firmy/ 
przekierowywanie do odpowiednich instytucji doradczych i wspierających inicjatywę 
danej branży / podział obowiązków i działań między Izbą Przemysłowo-Handlową i 
Izbą Rzemieślniczą / informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu branżowym poprzez 
branżowe stowarzyszenie dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
(„Berufsgenossenschaft“). 

Zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracowni / zapoznanie się z pracą 
pracownika młodocianego i jego kształcenia dualnego / obserwacja uczniów przy 
wykonywaniu zajęć praktycznych / 
Aktywne uczestnictwo i obserwacja pracownikow w salonie fryzjerskim, związanych z 
wykonywaniem następujących zadań: 
  
- Wykonanie  i zdobienie fryzur  
- Techniki masaży skóry głowy i karku 
- Wykonanie strzyżenia włosów zgodnie ze stanem faktycznym włosów, grubością i 

porostem włosów 

Wymiana doświadczeń w zakresie systemów szkolnictwa w Niemczech i w Polsce / 
informacje na temat kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego oraz 
ogólnokształcącego / różne możliwości kształcenia i dokształcania po ukończeniu 
szkoły zawodowej/ powiązanie potrzeb rynku pracy  z tworzeniem ofert edukacyjnych 
w różnych formach kształcenia zawodowego.

sobota 
7 dzień  

08.08.20

Ewaluacja projektu, pożegnanie i wyjazd: 

• Ewaluacja pobytu, w tym wizyt technicznych  
• Wykwaterowanie, powrót do Polski
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Mobilność w ramach projektu „Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki 
Zawodu“

realizowanego ze środków PO WER 

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA jakości mobilności 

ORAGNIZACJA WYSYŁAJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

•Wybrać odpowiedni kraj docelowy, organizację przyjmującą, czas trwania wyjazdu oraz 
program szkolenia,	co	umożliwi osiągnięcie zakładanych celów edukacyjnych. 

•Wybrać  uczestników na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów.		

•Określić	 	 efekty	 	uczenia się	w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie 
mają zostać osiągnięte podczas	szkolenia.		

•Zapewnić,	 jeśli ma to zastosowanie,	odpowiednie	wsparcie	dla	uczestników	ze	 specjalnymi	
potrzebami	lub	o	mniejszych	szansach. 

•Przygotować	 uczestników, we współpracy z organizacjami partnerskimi, do życia 
zawodowego i kulturalnego, a także warunków panujących w kraju goszczącym,	 przede	
wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.		

•Zarządzać praktycznymi kwestiami związanymi z organizacją mobilności, takimi jak 
podróż, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenie, bezpieczeństwo i ochrona 
uczestników, uzyskanie wizy, ubezpieczenie społeczne, mentoring i wsparcie, wizyty 
monitorujące, itp. 	 

•Sporządzić	 Umowę zawierającą Porozumienie o Programie Zajęć, podpisane przez 
uczestnika i organizację przyjmującą, aby zakładane efekty uczenia się były zrozumiałe 
dla wszystkich zaangażowanych stron.   

•Określić w porozumieniu z organizacją przyjmującą metody oceny efektów uczenia się, 
co umożliwi właściwą walidację i uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, nabytych 
podczas mobilności.		

•Sporządzić Porozumienie	 o	 Partnerstwie, podpisane przez właściwe instytucje (dotyczy 
projektów, w których wykorzystywany jest	system	ECVET).		

•Zapewnić odpowiednie	metody komunikacji podczas mobilności i poinformować o nich 
uczestnika i organizację przyjmującą.		

•Wdrożyć system monitorowania przebiegu projektu mobilności.		
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•Jeśli ma to zastosowanie, dla uczestników	 ze	 specjalnymi	 potrzebami	 lub	 o	 mniejszych	
szansach	 zapewnić udział osób towarzyszących, wspierających uczestników w 
kwestiach praktycznych i organizacyjnych.		

•Prowadzić i dokumentować w porozumieniu z organizacją przyjmującą ocenę efektów 
uczenia się, z uwzględnieniem efektów nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i 
poza formalnego.	Uznać efekty, które nie były zakładane, ale zostały osiągnięte podczas 
mobilności.		 

•Dokonać oceny	 z każdym uczestnikiem jego rozwoju zawodowego i osobistego, 
osiągniętego podczas mobilności .		

•Uznać,	 za pomocą systemu ECVET, certyfikatu Europass lub innych dokumentów, 
osiągnięte efekty uczenia się.		

•Upowszechniać rezultaty projektów mobilności na jak największą skalę.  

•Dokonać oceny projektu,	w	celu	sprawdzenia	czy	osiągnął on zakładane cele i rezultaty.		

ORGANIZACJA WYSYŁAJĄCA I ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ:  

•Wynegocjować program szkolenia dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego 
uczestnika 	(jeżeli to możliwe podczas wizyt przygotowawczych)	

•Określić zakładane efekty uczenia się w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji, 
jakie uczestnik ma nabyć podczas mobilności. 		

•Sporządzić Porozumienie o Programie Zajęć, podpisane przez uczestnika, 	 aby 
zakładane efekty uczenia się były zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych stron.   

•Zapewnić odpowiednie	metody komunikacji podczas mobilności	 i poinformować o nich 
uczestnika.  

•Uzgodnić metody	monitoringu	i	mentoringu.		 

•Prowadzić bieżącą ocenę	 przebiegu mobilności i w	 stosownych	 przypadkach	
podejmować działania w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości.	 

•Prowadzić i dokumentować ocenę efektów uczenia się, z uwzględnieniem efektów 
nabytych w drodze uczenia się nieformalnego i poza formalnego. Uznać efekty, które nie 
były zakładane, ale zostały osiągnięte podczas mobilności. 

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

•Wspierać uczestników w zrozumieniu kultury i warunków panujących w kraju goszczącym.  

•Przydzielić uczestnikom	zadania i obowiązki odpowiadające ustalonym efektom uczenia 
się (wiedza, umiejętności i kompetencje) oraz celom szkolenia określonym w 
Porozumieniu o Programie Zajęć, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego 
wyposażenia i wsparcia.	
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•Wyznaczyć opiekuna merytorycznego/mentora, który będzie monitorować postępy 
uczestników w procesie	szkoleniowym.	

•Zapewnić wsparcie praktyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba, i określić osoby	kontaktowe	
dla	uczestników wymagających wsparcia.	 

•Sprawdzić czy każdy uczestnik posiada odpowiednie ubezpieczenie.	

UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

•Sporządzić  Porozumienie o Programie Zajęć, podpisane przez organizację wysyłającą 
i organizację przyjmującą,  aby zakładane efekty uczenia się były zrozumiałe dla 
wszystkich zaangażowanych stron.	 

•Przestrzegać  wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z danym szkoleniem i 
dołożyć wszelkich starań, aby szkolenie zakończyło się sukcesem. 

•Przestrzegać zasad i przepisów organizacji przyjmującej, przyjętych w niej 	godzin	pracy, 
kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.		

•Informować organizację wysyłającą i organizację przyjmującą o wszelkich problemach 
lub zmianach dotyczących szkolenia. 		

•Złożyć, po zakończeniu szkolenia, raport w określonym formacie wraz z wszelką 
wymaganą dokumentacją w celu rozliczenia poniesionych kosztów.	

ORGANIZACJA POŚREDNICZĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 

•Wybrać odpowiednie organizacje przyjmujące, będące w stanie zapewnić osiągnięcie 
zakładanych celów szkolenia.		

•Udostępnić	dane kontaktowe wszystkich zaangażowanych stron i zadbać o ustalenie 
wszystkich kwestii związanych z organizacją mobilności przed wyjazdem uczestników za 
granicę. 		

Podpisy	

Organizacja	wysyłająca,	imię	i	nazwisko,	data		

Organizacja	przyjmująca,	imię	i	nazwisko,	data	

Uczestnik,	imię	i	nazwisko,	data	


