
INFORMACJE O PROJEKCIE  
 
TYTUŁ: Europejskie praktyki zawodowe (Erasmus+, Akcja KA102, mobilność zawodowa uczniów) 
Wniosek numer: 2019-1-PL01-KA102-062716 
 
Data rozpoczęcia projektu: 01-12-2019  
Łączny czas trwania projektu: 24 miesiące 
opiekun projektu FRSE: KINGA MOTYSIA (Kinga.Motysia@frse.org.pl) 
Partnerska org. przyjmująca: EUROMIND PROJECT SL (Amelia Wójcik) 
 www.euromind.es 
 amelia@euromind.es 
Koordynatorki ZSCL: E.Pragłowska, B.Gusta 
 
szacowane dofinansowanie: 92 868.00 euro. 
podróż: 15 840.00 euro 
wsparcie indywidualne: 63 028 euro 
wsparcie organizacyjne: 14 000 euro 
 
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 40 uczniów technikum w 2 grupach (wyjazdy w roku 2020 i 2021): 
- reklama 
- żywienie i usługi gastronomiczne 
- informatyk 
- analityk 
- elektryk 
- ekonomista 
- hotelarz 
- logistyk 
 
PRZYGOTOWANIE: 
1. kurs j,hiszpańskiego (40 godzin) 
2. dodatkowe zajęcia z angielskiego branżowego (15 godz.) 
3. przygotowanie kulturowe (E.Pragłowska, B.Gusta), pedagogiczne (D.Salamon), doradztwa 
zawodowego (M.Hysa), BHP (A.Krzyżowska) 
 
STRESZCZENIE WNIOSKU: 
Uczestnikami projektu będzie łącznie 40 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach (17/19 
lat) podzielonych na 2 grupy, kształcących się w zawodach technika: organizacji reklamy, żywienia  
i usług gastronom., informatyka, analityka, elektryka, ekonomisty, hotelarza i logistyka. 
Partnerem w projekcie jest euroMind - hiszpańska firma zajmująca się organizowaniem staży dla 
młodych ludzi z Europy. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół w Czerwionce - Leszczynach w wyżej wymienionych zawodach poprzez 
zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów 
naszej szkoły. Realizacja projektu umożliwi uczniom zapoznanie się z hiszpańskimi standardami pracy 
w gastronomii, hotelarstwie, branży informatycznej i reklamowej, ze standardami technologicznymi  
i jakościowymi, z wyposażeniem stanowisk pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu 
określonych obowiązków zawodowych. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego 
uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych, które bezpośrednio zwiększą 
atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy. 
Podczas stażu opiekę nad uczniami wyjeżdżającymi do Sevilli w 2020 i 2021r. roku będzie sprawowało 
2 opiekunów. Program stażu realizowany będzie w czasie 3 tygodniowych praktyk . 
Program pobytu uczniów na stażu w hiszpańskich przedsiębiorstwach został wypracowany wspólnie  
z instytucją partnerską euroMind. 



Grupa uczestników projektu zostanie wybrana według ściśle określonych kryteriów naboru 
opublikowanych na stronie internetowej szkoły po akceptacji projektu. 
Uczniowie przed wyjazdem na staż zostaną skierowani na kurs języka hiszpańskiego, gdyż w tym 
języku będą porozumiewali się w miejscu odbywania stażu. Dodatkowo w Hiszpanii młodzież będzie 
uczęszczała na dodatkowe lekcje języka hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa 
zawodowego i jego praktycznego zastosowania. 
Beneficjent oraz partner projektu zobowiązuje się do zapewnienia opiekunów merytorycznych 
projektu, organizację zakwaterowania, transportu, wyżywienia dla uczestników projektu oraz 
realizację programów językowych i kulturowych. 
Po zrealizowaniu projektu uczniowie zostaną poddani ocenie, nastąpi ewaluacja projektu oraz 
upowszechnianie rezultatów projektu. 
Udział w projekcie jest dla uczniów nieodpłatny. Deklaracja uczestnictwa po przejściu przez 
rekrutację zobowiązuje ucznia do pełnej realizacji zamierzonych działań. 
Każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobilność oraz inne certyfikaty potwierdzające 
udział w projekcie. 


