Ogłoszenie o projekcie
„Europejskie praktyki dla ZS nr 1 z Sokołowa Podlaskiego”

1. PODSTAWOWE INFORMACJE
1) Projekt „Europejskie praktyki dla ZS nr 1 z Sokołowa Podlaskiego, jest realizowany ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ sektor
Kształcenia i szkolenia zawodowe.
2) Całkowity budżet projektu wynosi 145 608 000 euro, a jego czas trwania wynosi 14 miesięcy –
od 1 sierpnia 2018 roku do 30 września 2019 roku.
3) Skierowany jest on do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie
Podlaskim uczących się w profilach:
• Technik hotelarstwa,
• Technik ekonomista,
• Technik informatyk,
• Mechanik pojazdów samochodowych,
• Kucharz.
4) Partnerem projektu jest Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, będący doświadczoną
grecką organizacją przyjmującą w ramach programów mobilności w zakresie kształcenia
zawodowego.
5) Z tytułu uczestnictwa w projekcie uczniowie i nauczyciele nie ponoszą żadnych opłat, jeśli w
pełni wywiązują się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w nim.
6) Udział w projekcie obejmuje:
• przygotowanie językowe
−

j. angielski

−

podstawy j. greckiego

• przygotowanie pedagogiczne
• przygotowanie kulturowe
• kwestie logistyczno-techniczne (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie)
• staż w przedsiębiorstwach w Grecji – min. 80h
• program społeczno-kulturowy w dni wolne od praktyk
• wsparcie mentora oraz opiekuna ze strony szkoły
• walidację za pomocą certyfikatów.

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA102-049097
Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
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Cele projektu to:
•

Włączenie w realizację zagranicznych praktyk zawodowych uczniów kształcących się w
kierunku technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk, w zawodzie kucharz
oraz w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych;

•

Włączenie w realizację projektu przynajmniej 50 osób o mniejszych szansach (pochodzących
z rodzin o niskich dochodach, rodzin niepełnych, zamieszkujących tereny wiejskie, o
utrudnionym dostępie do szkoły, ośrodków kultury itp.);

•

Włączenie w realizację projektu przynajmniej 8 nauczycieli będących opiekunami praktyk,
koordynatorami, czy osobami oceniającymi i zatwierdzającymi osiągnięte przez uczniów
efekty kształcenia, celem podniesienia ich kompetencji w zakresie inicjowania i rozwoju
przyszłych działań na rzecz rozwoju szkoły i uczącej się w niej młodzieży;

•

Utrwalenie międzynarodowego partnerstwa

służącego rozwojowi

sektora kształcenia

zawodowego;
•

Rozwój kompetencji zawodowych dedykowanych dla każdego z 5 zawodów biorących udział
w projekcie;

•

Rozwój kompetencji językowych 80 uczestników poprzez umożliwienie im obcowania z
językiem angielskim w realnym środowisku pracy;

•

Rozwój kompetencji miękkich 80 uczestników (umiejętności pracy z zespole, poszerzenie
świadomości kulturowej, społecznej, wzrost poczucia odpowiedzialności oraz rozwój
przedsiębiorczych i aktywnych postaw, itp.);

•

Rozwój oferty edukacyjnej ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz podniesienie jakości
kształcenia poprzez zaznajomienie się z dobrymi praktykami wykorzystywanymi w sektorze
kształcenia i szkolenia zawodowego poza granicami Polski;

•

Rozwój

kompetencji

związanych

z

procesem

przygotowania

i

realizacji

projektów

międzynarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji i zagranicznymi
przedsiębiorstwami i zakładami pracy;
•

Wykorzystanie nowych metod walidacji i certyfikacji osiągnięć uczestników kształcenia
zawodowego, celem ich wyposażenia w dodatkowe atuty przed wejściem na rynek pracy.

2. CERTYFIKATY WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
•

Zaświadczenia z udziału w kursach przygotowujących uczestników do wyjazdu na praktyki
zagraniczne, dedykowanych nauce rozwojowi kompetencji zawodowych; świadomości
kulturowej;

•

Dzienniczki praktyk, wykorzystywane przez uczestników do dokumentowania postępów w
realizacji zadań zawodowych w poszczególnych dniach realizowanego programu praktyk;
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•

Certyfikaty ukończenia praktyk zawodowych, przygotowane przez szkołę oraz partnera
przyjmującego.

•

Indywidualne wykazy osiągnięć, które zawierając ocenę postępów uczestnika oraz jego
zaangażowania w wykonywanie zadań zawodowych będą stanowić uzupełnienie dla
otrzymanych certyfikatów ukończenia praktyk zawodowych.

•

Certyfikat Europass Mobilność.

Wykorzystanie różnorodnych dokumentów/certyfikatów ma służyć wysokiej uznawalności rezultatów
projektu, które zostaną osiągnięte przez jego uczestników. Stanowić one będą potwierdzenie zdobytej
wiedzy, kompetencji i doświadczenia co przełoży się na większe szansę młodzieży na rynku pracy.

3. REKRUTACJA
1) W ramach projektu odbędą się dwie tury rekrutacji. Każda z nich opierać się będzie na
jednakowych zasadach.
• pierwsza rekrutacja (wrzesień 2018) skierowana będzie do uczniów następujących profili:
− technik hotelarstwa – 15 osób,
− technik ekonomista – 10 osób,
− mechanik pojazdów samochodowych – 10 osób.
• druga rekrutacja (przełom roku 2018/2019) skierowana będzie do uczniów następujących
profili:
− technik hotelarstwa – 5 osób,
− technik ekonomista – 10 osób,
− technik informatyk – 20 osób,
− kucharz – 10 osób.
• dla każdego naboru uczestników opublikowany zostanie „Regulamin Rekrutacji”.
2) Terminy rekrutacji podane są w dokumencie „Regulamin Rekrutacji”, z którym zainteresowani
uczniowie mają obowiązek się zapoznać. Dokument dostępny jest na stronie internetowej
szkoły oraz w jej Sekretariacie.
3) Nad sprawnym przeprowadzeniem rekrutacji będzie czuwać powołana na mocy Zarządzenia
Dyrektora ZS nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Komisja Rekrutacyjna.

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA102-049097
Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz
kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
•

podpisanie umowy o uczestnictwo w stażu;

•

aktywne uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych przed wyjazdem na staż;

•

uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i organizacyjnych przed wyjazdem na staż;

•

odbycie stażu zgodnie z jego programem;

•

przestrzeganie poleceń opiekuna stażu zawodowego;

•

uczestnictwo w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą;

•

uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą;

•

wypełnianie ankiet ewaluacyjnych, dzienniczka praktyk, wszelkiej dokumentacji projektowej i
udostępnienie danych do monitoringu;

•

złożenie raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool.
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