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Dzięki projektowi Vetmo4TL 32 nauczycieli i dyrektorów z 

dziewięciu krajów europejskich zostało przeszkolonych w 

zakresie narzędzi sprzyjających uznanej mobilności 

opracowanej w ramach projektu Vetmo4TL. 

Projekt Erasmus + Vetmo4TL, koordynowany przez AFT, ma 

na celu rozwój i promowanie uznanej mobilności osób 

uczących się podczas praktyk zawodowych na poziomie 4 

EQF w sektorze transportu i logistyki. W ramach tego 

projektu w dniach 20–22 listopada 2019 r. odbyło się 

seminarium szkoleniowe w Graafschap College, 

holenderskiej instytucji partnerskiej z siedzibą w 

Doetinchem. Celem było promowanie zasobów i narzędzi 

projektu oraz przeszkolenie naszych docelowych 

odbiorców, nauczycieli i dyrektorów zaangażowanych w 

realizację europejskiej mobilności. 

Aby osiągnąć ten cel, w ramach seminarium, 

zaproponowano kilka jednostek roboczych bezpośrednio 

związanych z wykorzystaniem wyników głównego projektu, 

takich jak wspólne referencje (wspólne profile zawodowe, 

standardy zawodowe i standardy kwalifikacji), 

umożliwiające wzajemne zrozumienie kwalifikacji i wzorców 

mobilności w dziesięciu krajach partnerskich biracych udział 

w projekcie. Stworzone wzorce mobilności mogą pomóc 

nauczycielom i trenerom w tworzeniu uznanych projektów 

mobilności. Zawierają one konkretne propozycje dotyczące 

czasu trwania, poziomu, rodzaju mobilności, efektów 

uczenia się, które należy osiągnąć za granicą, a także 

procedury oceny i uznawania mobilności.  

Wszystkie te dokumenty są dostępne do pobrania tutaj. 

Oprócz szkolenia w 

zakresie zasobów i 

narzędzi projektu, 

celem tego 

seminarium było 

promowanie 

wdrażania europejskiej 

mobilności. W tej 

perspektywie odbyło się kilka warsztatów umożliwiających 

nauczycielom i dyrektorom spotkanie, wymianę opinii na 

temat bieżących lub przyszłych projektów oraz 

nawiązywanie partnerstw dla przyszłych projektów 

mobilności. 

Celem tego seminarium było 

przeszkolenie nauczycieli i 

dyrektorów w zakresie korzystania 

z zasobów i narzędzi projektu oraz 

stworzenie możliwości nawiazania 

nowych partnerstw i promowania 

wdrażania europejskiej mobilności. 

https://vetmo4tl-project.eu/pl/page/pl-deliverables


Konferencja końcowa Vetmo4TL 

odbędzie się w ramach corocznego 

forum Netinvet na Kaufmännische 

Schule 1 w Stuttgarcie w 

Niemczech w dniu 26 marca 2020 r. 

Partnerzy Vetmo4TL zaprezentują 

projekt podczas sesji plenarnej 

około 150 uczestnikom i 

zorganizują specjalne warsztaty na 

temat uznanej mobilności na 

poziomie 4 EQF w transporcie i 

logistyce, mające na celu 

przeszkolenie członków Netinvet w 

zakresie korzystania z zasobów i 

narzędzi projektu. Ponadto 

partnerzy będą posiadać 

stanowisko informacyjne, aby 

poinformować zainteresowanych 

uczestników o projekcie. 

Zanotuj datę, i dołącz do naszej 

Konferencji końcowej w 

Niemczech! 

Projekt VETMO4TL - Rozszerzanie, rozwijanie Mobilności w ramach 
kształcenia zawodowego na poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce  

Skontaktuj się z 

Zespol Szkol 

Sylwia Chrzuszcz 

sylwia_durkiewicz@op.pl 

 Nasi partnerzy 

Śledź nas na Twitterze 

@Vetmo4TL  

Dołącz do naszej grupy LinkedIn  

Polub nas na Facebooku 

Projekt VETMO4TL to 30-miesięczny projekt, który 

jest współfinansowany z programu Erasmus +. 

VETMO4TL ma na celu dostarczenie niezbędnych 

dokumentów i narzędzi umożliwiających i 

ułatwiających uznaną mobilność osób uczących się w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) na poziomie 

4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF) w sektorze 

transportu i logistyki. Projekt rozpoczął się w 

listopadzie 2017 r. i skupia 11 uzupełniających się 

organizacji partnerskich, takich jak stowarzyszenia 

(AFT, TUI), centra badawcze w dziedzinie transportu i 

logistyki (ITL, TTS), właściwe organy (CCGPE DGEO, 

GenCat) i centra VET (BS Kehl, Kainuun College , 

IPTrans, Zespol School, Graafschap College), z 10 

krajów europejskich: Belgia, Finlandia, Francja, 

Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania 

(Katalonia) i Holandia.  

 
Seminarium było również okazją do 

zaprezentowania istniejącej sieci 

Netinvet. Jednym z celów projektu 

Vetmo4TL jest rzeczywiście rozszerzenie 

tej sieci na poziomie 4 EQF w 

transporcie i logistyce oraz integracja 

większej liczby szkół, które mogłyby stać 

się członkammi sieci. Większość 

uczestniczących ośrodków kształcenia i 

szkolenia zawodowego była już 

członkami Netinvet, ale do niektórych 

nowych szkół można dotrzeć, aby stali 

się członkami sieci w 2020 r. 

Te punkty programu zostały uzupełnione 

kilkoma prezentacjami i warsztatami na 

temat wartości dodanej i znaczenia 

mobilności europejskiej dla młodych 

ludzi w szkoleniach zawodowych, 

narzędzi do motywowania i wspierania 

zaangażowania uczniów oraz metod 

uczenia się międzykulturowego w celu 

przygotowania ich do mobilności. W 

czwartkowe popołudnie odbyły się dwie 

wizyty, które zostały bardzo docenione 

przez uczestników, najpierw do jednego 

z magazynów nowozelandzkiej firmy 

Mainfreight, globalnej firmy logistyki 

łańcucha dostaw, a następnie do 

magazynu edukacyjnego Graafschap 

College. 

W seminarium w Holandii wzięło udział 

32 osoby reprezentujące 17 instytucji 

kształcenia zawodowego z dziewięciu 

krajów europejskich: Belgii, Finlandii, 

Francji, Niemiec, Irlandii, Polski, 

Portugalii, Hiszpanii (Katalonia) i 

Holandii. Uczestnicy byli zadowoleni z 

seminarium i mogli nawiązać kontakty w 

celu nawiązania nowych partnerstw oraz 

wymiany doświadczeń z kolegami z 

innych szkół i krajów na temat ich 

doświadczeń i 

praktyk. 

Konferencja końcowa Vetmo4TL  
Zapamiętaj tę datę! 

Odwiedź stronę VETMO4TL 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
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https://www.bs-kehl.de/
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