
Informacje o projekcie 
 
W projekcie pt.: Międzynarodowe doświadczenia inspiracją do rozwoju będą brali udział 

uczniowie z  klas trzecich technikalnych kształcących się w zawodach: gastronomicznych, 

fryzjerskich, informatycznych, reklama, turystycznych i obsługi pasażerów, łącznie 76 

uczniów (3 grupy). Uczestnikami będą uczniowie w wieku 17-19 lat, wśród uczestników 

projektu będą uczniowie pochodzący ze środowisk dyskryminowanych i ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Realizacja projektu przyczyni się do zdobycia przez uczestników niepodważalnych 

umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i tzw. kompetencji miękkich 

(komunikacja, umiejętności interpersonalne i społeczne). 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU: 

1) PODNIESIENIE KOMPETENCJI UCZESTNIKÓW 

2) UŁATWIENIE UCZESTNIKOM PRZEJŚCIA ZE SZKOŁY NA GLOBALNY RYNEK 

PRACY. 

W celu właściwego zarządzania projektem i zapewnienia wysokiego standardu jakości 

działań ZS nr 1 nawiązał współpracę z instytucją pośredniczącą  -  firmą Tribeka z Hiszpanii. 

Nad realizacją projektu będą czuwać koordynator i zespół ds projektu.  Koordynator 

systematycznie i z należytą starannością będzie gromadził informacje o projekcie i dane 

uczestników, zastosuje procedury o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozp. Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Jakość projektu będzie zapewniona 

przez rzetelne uzupełnianie informacji w systemie Mobility Tool+ oraz na platformie 

instytucji pośredniczącej Big Bang. 

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione jednakowe wsparcie logistyczne i praktyczne, 

zostaną przeprowadzone i zapewnione: 

-informacja o realizacji projektu, celach i finansowaniu 

-rekrutacja 

-wyrażenie zgody rodziców/opiekunów na udział w projekcie syna/córki 

-spotkania organizacyjno-informacyjne uczestników i rodziców z koordynatorem 

-zakup pomocy dydaktycznych: podręczniki, stroje robocze, sprzęt komputerowy 

-podpisanie umowy uczestnika z organizacją wysyłającą oraz PoPZ, uczestnik niepełnoletni-

umowę podpisują rodzice/op. prawni  

-przygotowanie przed wyjazdem (kursy językowe i pedagogiczno-kulturowy) 



-przydział do zakładów w porozumieniu ze szkołą i uczestnikiem (na podstawie 

wypełnionych dokumentów CV) 

-zakwaterowanie (wybór zakwaterowania na podstawie propozycji partnera, obiekt będzie 

spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej i środowiska oraz zapewniał odpowiednie 

warunki higieniczno-sanitarne. Właściciel ma dysponować stosownymi dokumentami) 

-apertyzacja-FB 

-karta EKUZ 

-organizacja podróży 

-ubezpieczenie (NW, OC) 

-sprawdzenie ważności dokumentów tożsamości 

-kieszonkowe 

-Tribeka przekaże uczestnikom zestaw powitalny zawierający informacje praktyczne 

i kulturalne 

-opieka nad uczestnikami przez całą dobę 

-zapoznanie z „Regulamin wyjazdu” 

-wprowadzenie uczniów do zakładów pracy w obecności opiekuna szkolnego oraz 

przedstawiciela organizacji przyjmującej 

-program kulturowy (wycieczka Caminito del Rey, zwiedzanie Malagi i Muzeum Picasso 

Tour) 

-przejazdy lokalne 

-kontrola praktyk zawodowych przez opiekunów szkolnych i z Tribeki 

-wizyta monitorująca przedstawicieli organizacji wysyłającej w celu sprawdzenia jakości 

realizowanych praktyk 

-wsparcie i opiekę merytoryczną opiekunów szkolnych i z Tribeki 
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        koordynator projektu 


