
Spotkanie informacje 
wyjazdy na praktyki zagraniczne –

I grupa -fototechnik
EUROPEJSKIE PRAKTYKI NA PLUS IV



Kilka słów o mnie
Agata Sykuła

• Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

• Koordynatorka poprzednich edycji projektu

• Działaczka w sektorze organizacji pozarządowych, koordynatorka i uczestniczka 
projektów międzynarodowych

W razie pytań – piszcie!  Koordynatorka ze strony szkoły:

Tel. 661 182 185 p. Lidia Grubiak

agata.sykula@gmail.com

mailto:agata.sykula@gmail.com


Skąd pieniądze na projekt?

Fundusze Unii Europejskiej, 

Program Erasmus+



Co w ramach projektu?
• Praktyki zawodowe odbywane po angielsku w zagranicznej firmie – 4 tygodnie, 

zaliczane jako obowiązkowe praktyki. 

• Przed wyjazdem: 
• zestaw kursów przygotowujących:

• szkolenie z przygotowywania CV (2h)

• spotkanie z doradcą zawodowym przy pisaniu CV (2h)

• branżowy język angielski (30h)

• przygotowanie międzykulturowe z elementami j. włoskiego (26h)

• zawodowe (4h)

• transport lotniczy do Bolonii

• Na miejscu:
• zakwaterowanie, transport lokalny (bilety komunikacji miejskiej)

• ubezpieczenie OC, NNW, 

• program kulturowy (wycieczki)

• kieszonkowe na wyżywienie

• opiekę opiekuna z Polski oraz opiekuna z organizacji partnerskiej (mówiącego po 
Polsku 



Zakwaterowanie i dodatkowe atrakcje 
• Zakwaterowanie: 

• pokoje 2-3 osobowe, aneks kuchenny i łazienka, wi-fi, klimatyzacja / centralne 
ogrzewanie

• Program kulturowy:

• Obiad powitalny i kolacja pożegnalna

• Orientation walk po Bolonii

• Wycieczki (w przypadku Włoch):

• Bolonia

• Florencja

• Wenecja



Do czego zobowiązujesz się 
przystępując do projektu?
• Bycia w bieżącym kontakcie z koordynatorkami projektu 

• Uczestnictwa w kursach przygotowawczych

• Uzupełniania niezbędnych dokumentów projektowych 

• Udziału w ewaluacji projektu, spotkaniach upowszechniających po 
powrocie

• Poprawnego zachowania podczas praktyk 

• Samodzielnego wyżywienia (w ramach pieniędzy z kieszonkowego) 

• Aktywnej postawy i pozytywnego nastawienia! 



Jakie organizacje biorą udział?
Współpraca Szkoły z Partnerem Zagranicznym – organizacją YouNet
z Bolonii, która zapewnia miejsca praktyk za granicą.

Szkoła

Partner zagraniczny 
- YouNet

Partner biznesowy 
– miejsce praktyk



YouNet – partner zagraniczny

Najlepsze informacje: 
www.you-net.eu
www.vocationalplacement.com

http://www.you-net.eu/
http://www.vocationalplacement.com/


Kto może wziąć udział i kiedy?
Klasy Terminy wyjazdów Kraj

Fototechnik 1 -26 października 2018 r. Włochy, Bolonia

Technik cyfrowych procesów graficznych
12 listopada -7 grudnia 

2018 r.
Włochy, Bolonia

Technik cyfrowych procesów graficznych
11 marca – 5 kwietnia 

2019 r.
Włochy, Bolonia

Technik organizacji reklamy
18 marca – 12 kwietnia 

2019 r.
Malta

Technik ochrony środowiska 

Technik analityk
13 maja -7 czerwca 2019 r. Włochy, Bolonia



Kryteria rekrutacji
Kto może wziąć udział w projekcie?

• uczniowie klas objętych projektem 

• ocena z zachowania (na świadectwie na koniec roku 2017/2018 ) – min. 
dobry

Kryteria punktowane:

- ocena z zachowania 

- średnia ocen

- rozmowa w języku angielskim 

Każde z kryteriów jest punktowane, tworzona jest lista rankingowa, osoby 
z największą liczbą punktów kwalifikują się do projektu. 
Pozostałe osoby– lista rezerwowa. 



Przebieg rekrutacja
Rekrutacja (składanie formularzy) dla klasy fototechnik trwa do 14 czerwca 2018

Rozmowy rekrutacyjne po angielsku: 18 czerwca, od godz. 10:15, sala 02

Wyniki rekrutacji – do 20 czerwca 

Co trzeba zrobić:

• Poinformować rodziców / opiekunów o projekcie – konieczna ich zgoda 
i podpis pod formularzem

• Zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji do projektu –
dostępnym na stronie www szkoły

• Wypełnić Formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać go (uczeń + 
rodzic/opiekun). Formularz dostępny na stronie www szkoły

• Złożenie uzupełnionego formularza u p. Grubiak/w sekretariacie do 14 czerwca



Nie przekonani? 
Zobaczcie jak inni uczniowie 

wspominają swój udział 
w projekcie!:

TUTAJ 
lub

TUTAJ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-5fBjjdJvCo
https://www.youtube.com/watch?v=MEHe7OmEJeM&feature=youtu.be

