
 

 
 

Słowniczek terminów Erasmus+ 

Termin 

 

Nazwa w języku 

angielskim 

Definicja  

Ankieta ewaluacyjna Evaluation survey Ankieta, którą wypełnią uczniowie pod 

koniec pobytu na praktykach. Ocenią w niej 

m.in.: przydatność staży, trafność doboru 

programu stażowego, przyczynienie 

się stażu do podniesienia kwalifikacji 

zawodowych, językowych, społecznych, 

osobistych i organizacyjnych oraz 

świadomości międzykulturowej.  

Beneficjent Beneficiary W przypadku wyboru projektu wnioskodawca 

(organizacja/szkoła) staje się beneficjentem 

grantu Erasmus+ i otrzymuje dofinansowanie. 

Certyfikat 

 

Certyficate Dokument wydawany osobie, która ukończyła 

działanie przewidziane w projekcie 

(staż/szkolenie). Taki dokument poświadcza 

obecność  i efekty uczenia się uczestnika w 

ramach działania. 

Dokumentacja fotograficzna Photographic 

documentation 

Zdjęcia, relacjonujące przebieg staży i całego 

pobytu w kraju partnera. 

Dzienniczek praktyk Internship diary Dokument prowadzony przez ucznia, w 

których wypisywane będą wykonywane 

podczas praktyki czynności. 

EKUZ - Europejska Karta 

Ubezpieczenia 

Zdrowotnego 

European health insurance 

card 

EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, 

stosowany w innych niż Polska krajach Unii 

Europejskiej (UE). Jest to plastikowa karta 

wielkości bankomatowej, bez zdjęcia; jest 

wydawana bezpłatnie. 

Europass - Europejski 

Paszport 

Europass Portfolio umożliwiające obywatelom jasne i 

łatwe przedstawienie swoich kwalifikacji i 

umiejętności w dowolnym miejscu w 

Europie. Obejmuje dokumenty opracowane 

na poziomie europejskim w celu poprawy 

przejrzystości kwalifikacji. Jego celem jest 

ułatwienie mobilności wszystkim, którzy chcą 

pracować lub odbyć szkolenie w dowolnym 

miejscu w Europie. 

Gra miejska City game Gra wykorzystująca przestrzeń miejską jako 

istotny element rozgrywki. Ma na celu 

zapoznanie uczestników z nowym miejscem 

pobytu. 

Infopack Infopack Dokument  zawierający podstawowe 

informacje o pobycie w kraju partnera. 



 

 
 

Karta Oceny Efektów 

Kształcenia - KOEK 

Learning outcomes 

assesment card 

Karta oceniająca nabyte kwalifikacje. 

Kompetencje/Kompetencje 

zawodowe 

 

 

  

Competences Kompetencja oznacza potwierdzoną 

umiejętność wykorzystania wiedzy, 

umiejętności oraz możliwości osobowych, 

społecznych i metodycznych w sytuacjach 

związanych z nauką i pracą. Są związane z 

rozwojem zarówno zawodowym, jak i 

osobowym.  

Mentor - opiekun 

merytoryczny 

Mentor Towarzyszy uczniowi  przez cały okres 

mobilności, zapewniając prawidłowy 

przebieg procesu nauki. Głównymi zadaniami 

mentora są doradzanie i dawanie dobrego 

przykładu. 

Mentoring Mentoring Obejmuje wsparcie i pomoc mentora. 

Mobilność/ 

Mobilność zagraniczna 

 

Mobility Wyjazd za granicę w ramach projektu 

Erasmus+, szkolenie zagraniczne, staż 

zagraniczny. 

Okres mobilności Mobility period 

Duration of activity 

Czas pobytu za granicą liczony od pierwszego 

do ostatniego dnia szkolenia/praktyki, z 

wyłączeniem czasu podróży. 

Organizacja 

przyjmująca/goszcząca 

Receiving Institution/Host 

Organization 

Szkoła lub firma z którą współpracujemy w 

ramach projektu Erasmus+, goszcząca nas w 

kraju docelowym projektu. 

Organizacja wysyłająca Sending 

Organization/Institution 

Firma/szkoła której uczniowie są 

uczestnikami  wyjazdu, czyli w naszym 

przypadku ZSiPO w Skale. 

Organizacje 

uczestniczące/partnerskie 

Participating Organisations Strony projektu/ organziacje zaangażowane w 

projekt; współpracujące ze sobą w ramach 

projektu. 

Podróż Travel Wkład w koszty podróży uczestników, od 

miejsca pochodzenia do miejsca działania 

(stażu, szkolenia) i z powrotem. 

Porozumienie o programie 

zajęć ECVET 

ECVET (European Credit 

System for Vocational 

Education and Training) 

System mający na celu ułatwienie walidacji, 

uznawania i gromadzenia umiejętności i 

wiedzy związanych z praktyką,  zdobytych 

podczas pobytu w innym kraju.  

Praktyka/staż Work placement Pobyt w przedsiębiorstwie lub organizacji 

w innym kraju w celu nabycia konkretnych 

kompetencji wymaganych na rynku pracy, 

zdobycia doświadczenia zawodowego 

i lepszego zrozumienia kultury gospodarczo- 

społecznej danego kraju. 

Prawny opiekun Legal guardian 

  

Rodzic lub inna osoba ustanowiona prawnie 

do opieki nad osoba niepełnoletnią 

Program kulturowy Cultural program Działania mające na celu zapoznanie z 



 

 
 

 

bogactwem i różnorodnością kultury oraz 

doskonalenie kompetencji 

międzykulturowych. Obejmuje np. wycieczki 

krajoznawcze. 

Przygotowanie do 

mobilności 

 

Preparation of mobility Wszelkie działania przygotowujące 

uczestników do wyjazdu na staż/szkolenie 

odbywające się w kraju w okresie 

poprzedzającym mobilność (zajęcia 

językowe, kulturowe, pedagogiczne). 

Uczestnik mobilności 

 

Participant Osoba biorąca udział w wyjeździe za granicę 

w ramach projektu Erasmus+. 

Umiejętności Skills Umiejętności to możliwości zastosowania 

zdobytej wiedzy i wykorzystania w praktyce  

do rozwiązywania zadań i problemów. 

Upowszechnianie 

rezultatów projektu 

Dissemination of project 

results 

Dzielenie się informacjami o sukcesach i 

rezultatach projektu: relacjonowanie pobytu, 

przedstawienie korzyści ze staży, 

przedstawienie sytemu edukacji praktycznej 

w kraju partnera, programów staży, 

dokumentów potwierdzających zdobyte 

kompetencje. 

Walidacja Validation Sprawdzanie, czy kompetencje wymagane dla 

danej kwalifikacji zostały nabyte. Pozytywny 

wynik walidacji jest podstawą wydania przez 

upoważnioną instytucję dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie tej kwalifikacji. 

Wiedza Knowledge Wiedza oznacza wynik asymilacji informacji 

w procesie nauki. Są to fakty, zasady, teoria i 

praktyka, związane z daną dyscypliną. 

Wizyta monitorująca Monitoring visit Wizyta w miejscu praktyki mająca na celu 

kontrolę prawidłowości przebiegu stażu, 

zgodności z harmonogramem, postępów 

uczestników, trudności. 

Wsparcie indywidualne 

 

Individual Support Koszty bezpośrednio związane z 

utrzymaniem uczestników podczas działania 

za granicą (stażu/szkolenia). 

Wsparcie językowe online OLS  - Online Language 

Support 

Kurs online z  możliwością doskonalenia 

kompetencji językowych: czytanie, pisanie, 

gramatyka, słownictwo, komunikacja na 

wybranym przez uczestnika poziomie. 

Wsparcie praktyczne Practical support Pomoc w zakresie organizacji podróży, 

zakwaterowania, ubezpieczenia, 

bezpieczeństwa i ochrony uczestników oraz  

mentoring. 



 

 
 

 

 

 


