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Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekt “W świecie praktyk!” realizowany jest przez Fundację Skarabeusz w konsorcjum z Zespołem Szkół
Powiatowych w Żarnowie, Zespołem Szkół - Centrum Edukacji Ustawicznej w Sulejowie oraz Zespołem Szkół im.
Wincentego Witosa w Zarzeczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach
Programu Erasmus Plus Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekty realizowane w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, mają na
celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w
placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwaliﬁkacji zawodowych oraz
działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Szczegółowe informacje na temat Programu PO WER dostępne są na stronie www.power.frse.org.pl

ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA
Golden Sun Mobility Center to uznana instytucja od lat działająca w sektorze kształcenia zawodowego. Firma
działa głównie na terenie północnej Grecji, w rejonie Riwiery Olimpijskiej. Od 8 lat ﬁrma specjalizuje się we
wspieraniu działań na rzecz podnoszenia jakości systemu kształcenia zawodowego. Lokalnie współpracuje z
ponad 100 ﬁrmami m.in. z branż takich jak mechanika, mechatronika, informatyka. Partnerem ﬁrmy jest lokalna
izba gospodarcza co gwarantuje realizację programów stażowych na najwyższym poziomie. Realizowane
staże zawodowe bazują na wymianie wiedzy, nowoczesnych rozwiązań oraz dobrych praktyk, wspomagając
rozwój zawodowy i osobisty uczestników.

Więcej informacji www.goldensunmobilitycenter.com

CELE PROJEKTU
●
●
●
●
●
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zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnym zagranicznym przedsiębiorstwie
zwiększenie mobilności zawodowej
zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
rozwój umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa branżowego
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
nawiązanie współpracy z pracodawcami zagranicznymi

BENEFICJENCI
W niniejszym projekcie udział weźmie w sumie 52 uczniów kształcących się w zawodach: technik usług
fryzjerskich, fryzjer, technik pojazdów samochodowych, mechanik, technik żywienia i usług
gastronomicznych, kucharz. Sposób doboru uczestników jest sprawiedliwy i zrealizowany na podstawie
jasno określonych kryteriów. Przyjęty został regulamin rekrutacji, a nad całym przebiegiem procesu doboru
uczestników czuwała komisja rekrutacyjna. W systemie rekrutacji przyjęliśmy system punktowy, zaś lista
osób zakwaliﬁkowanych (jak i rezerwowa), stanowić będzie ranking wyników.
Więcej szczegółów na temat rekrutacji w regulaminie stażu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
WIEDZA
●
●
●
●
●

zwiększenie wiedzy o sposobach funkcjonowania ﬁrm zagranicznych, poznanie sposobów organizacji pracy
w zagranicznych przedsiębiorstwach,
zdobycie wiedzy o zagranicznych rynkach pracy,
dowiedzenie się więcej o zasadach funkcjonowania programu PO WER oraz Erasmus+ oraz o systemach
certyﬁkacji kompetencji takich jak Europass Mobilność,
zwiększenie znajomości specjalistycznej terminologii w języku obcym związanej z kierunkiem kształcenia,
poznanie Grecji, jej kultury, tradycji, kuchni.

UMIEJĘTNOŚCI
●

●
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językowe: przełamanie bariery jęz. i zyskanie większej swobody w komunikacji po angielsku,
udoskonalenie tej umiejętności poprzez wykorzystywanie jęz. w codziennej komunikacji; uzyskanie
podstawowych umiejętności komunikacji w jęz. greckim, poprawa wyników matur z jęz. angielskiego w
kolejnych latach,
wzrost umiejętności związanych z organizacją czasu pracy, pracą zespołową, także w grupie
międzynarodowej,
umiejętność rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem,
usprawnienie kompetencji związanych z komunikacją społeczną – uczniowie po odbyciu staży z większą
swobodą radzą sobie z wystąpieniami publicznymi, rozmowami z pracodawcami,
nabycie umiejętności samooceny rezultatów edukacyjnych kształcenia (dzięki wdrożeniu systemu
monitorowania bieżącego, w który zaangażowani byli uczniowie).

POSTAWY
●
●
●

●
●

stanie się osobami bardziej tolerancyjnymi, otwartymi na inność – inne kultury, narodowości, ale i
podejścia do pracy, poglądy,
zyskanie większej pewności siebie, zwiększenie samooceny,
wykształcenie postawy proaktywnej – zaangażowanie w projekcie będzie wymagało od nich przejęcia
części działań rozpowszechniających, co mamy nadzieję nauczy ich samodzielnego działania i spowoduje,
że staną się oni aktywni w swoich społecznościach lokalnych,
wzrost kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości,
wzrost motywacji do rozwoju zawodowego i osobistego.

Organizacja wyjazdu
Praktyki realizowane będą w północnej Grecji w dniach
od 26 kwietnia do 7 maja 2021 r. (+ 2 dni na podróż)
Szczegółowe informacje na temat wyjazdu dostępne będą na stronie
internetowej szkoły. Wyjazd w godzinach porannych 25 kwietnia (niedziela),
powrót 8 maja (sobota) w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy projektu otrzymują następujące wsparcie:
● Podróż do miejsca realizacji stażu – nowoczesnym, klimatyzowanym autokarem
● Ciepły posiłek oraz prowiant na podróż w obie strony, lecz proszę zaopatrzyć się we własny
prowiant w zależności od potrzeb.
● Ubezpieczenie na okres przebywania na stażu, uwzględniające ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące ewentualne szkody wyrządzone przez
użytkowników projektu, ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia oraz niespodziewany
powrót do kraju.

● Zakwaterowanie i wyżywienie: bardzo dobre warunki mieszkaniowe oraz całodzienne
wyżywienie.
● Przejazdy lokalne do/z miejsc praktyk.
● Przygotowanie kulturowo - pedagogiczno- językowe.
● W przypadku zachorowania Uczestnika organizator zapewni transport samochodem
osobowym do lekarza dla opiekuna i chorego Uczestnika.
● Miejsca praktyk dobrane zgodnie z kierunkami kształcenia uczniów.

Covid - 19
ZALECENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH (aktualizacja 22.01.2021 r.)
Od dnia 8 stycznia 2021 do 8 lutego 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji zostaną
zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie, a w przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii
(bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania
testu PCR w ostatnim dniu izolacji.
Wymogi dotyczące obowiązku posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania
na COVID-19 (szczegóły poniżej) pozostają bez zmiany.
W dniu 05.11.2020 r. Grecja ogłosiła ogólnokrajową kwarantannę i ograniczenia w przemieszczaniu się osób
(lockdown), obowiązujące w okresie od 7 listopada 2020 r. do odwołania.
Wprowadzone ograniczenia przewidują: zakaz przemieszczania się, z wyjątkiem dojazdów do pracy i przyczyn
zdrowotnych, lub tych ściśle opisanych poniżej i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu powodu wyjścia drogą SMS (opis
sposobu powiadomienia w tabeli poniżej), zamknięcie placówek handlu detalicznego, poza branżą spożywczą,
farmaceutyczną i stacjami benzynowymi.

Przygotowanie do stażu:
Zajęcia w ramach przygotowania do udziału w projekcie zorganizowane będą w szkole. Zajęcia odbywać się będą po zajęciach
lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W zajęciach przygotowujących do stażu wezmą udział również osoby z listy
rezerwowej. Uczniowie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w programie zajęć. Nieobecności należy
usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć może skutkować
skreśleniem z listy uczestników.
●
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4 godzin zajęć organizacyjnych
20 godzin zajęć z języka angielskiego
10 godzin zajęć z języka greckiego,
15 godzin zajęć kulturowych dotyczących Grecji
10 godzin zajęć pedagogicznych

Poszczególne obowiązki uczestnika stażu:
●
●
●
●
●

uczestnictwo w zajęciach, na które się zakwaliﬁkował (podpis na liście obecności),
wypełnianie w ramach realizacji Projektu testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby
realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie),
przestrzeganie regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętymi zasadami
bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na praktykach
przestrzeganie regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk w ﬁrmach, czy instytucjach
szkoleniowych, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszechne oraz w weekendy,

●
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punktualność i zdyscyplinowanie, respektowanie poleceń opiekunów praktyk ze strony polskiej, a w
czasie odbywania stażu, również opiekuna / pracowników oddelegowanych do realizacji projektu po
stronie partnera zagranicznego
dbanie o ład i porządek na terenie miejsca pobytu oraz szanować powierzone im w trakcie trwania
stażu mienie,
systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk,
przedłożenie w wymaganym terminie całość dokumentacji monitorująco- ewaluacyjnej,
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po pierwszym tygodniu stażu oraz raportu końcowego w systemie
Mobility Tool po ukończeniu stażu, do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania wyników
stażu: strona www, prezentacje multimedialne, fotoreportaże, udział w konferencjach itp.

Co zabrać?
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Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport
Karta EKUZ
zapas maseczek
Osoby zażywające leki proszę o zaopatrzenie się na czas trwania stażu – pisemna informacja od rodziców/opiekunów prawnych
do nauczycieli - opiekunów na temat zażywanych przez ucznia leków,
Osoby z chorobą lokomocyjną zaopatrują się w leki we własnym zakresie stosownie do zaleceń lekarza,
Zalecam zabranie własnej apteczki z lekami takimi jak aspiryna, leki przeciwbólowe, leki na problemy związane ze zmianą ﬂory
bakteryjnej układu pokarmowego lub inne – konsultacja z rodzicami/opiekunami prawnymi
Według uznania prowiant na podróż (bułka, jabłko, herbata, napoje niegazowane)
Drobne pieniądze na toaletę (w razie czego)
Ręczniki plażowe, stroje kąpielowe
Kremy z ﬁltrem i ochrona przed słońcem
Strój roboczy (technik mechanik)
Zakryte obuwie (sportowe, wygodne)
Własne środki myjące, kosmetyki
Kubek, herbatę/kawę

Program kulturowy

