Dzień dobry,
Nazywam się Paula Jadczak i pracuję w Universal Mobility. Będę koordynatorem projektu
podczas Państwa pobytu w Hiszpanii. Cieszymy się, że już niedługo będziemy Państwa
gościć w Granadzie! Zdaję sobię sprawę, że do Państwa przyjazdu jeszcze dużo czasu, ale
żeby jak najlpieej przygotować się na Państwa pobytu wysyłam informacje i prośby , które
podzieliłam na poszczeólne punkty.
1. CV
W celu jak najlepszego doboru praktyk dla Państwa wychowanków potrzebujemy
otrzymać ich CV. Proszę uczulić młodzież aby zawarła w nich informacje: konkretne
doświadczenia zawodowe, praktyki, staże, aktywność w szkole oraz rzeczywistą
znajomość języka angielskiego.
2. Rozmowy kwalifikacyjne za pśrednictwem aplikacji Skype
Przed Państwa przyjazdem, chcielibyśmy poznać uczniów podczas krótkich rozmów
Skype. Chcielibyśmy zapoznać sie z ich oczekiwaniami oraz poznać ich poziom języka
angielskiego (rozmowy odbędą się w języku angielskim.) W tym celu poprosiłabym aby
zgromadzili Państwo uczniów w jednym miejscu o ustalonej godzinie, abyśmy mogli
porozmawiać z każdym z osobna. Z reguły uczniowie dobierają się w pary w celu
przeprowadzenia takiej rozmowy. Oczywiście, im wcześniej uda nam się przeprowadzić te
rozmowy, tym lepiej.
Dane naszego skype są następujące : Imię: Universal Mobility, nazwisko: Granada.
3. Przyjazd grupy do Hiszpanii
Przed podróżą do Hiszpanii, bardzo prosimy o przesłanie numerów telefonów do opiekunów
przyjeżdżających z grupą. Na grupę na lotnisku będzie czekać kierowca z tabliczką z napisem
‘Universal Mobility’. Jeżeli grupa przyjeżdża do Malagi w godzinach obiadowych bądź bardzo
późnych godzinach wieczornych kierowca przekaże lunch pack dla każdego uczestnika.W
przypadku, gdy grupa przyjeżdża do Granady w porze obiadowej bądź kolacyjnej – posiłek jest
serwowany w hostelu. W Granadzie w miejscu, gdzie grupa będzie wysiadać, będzie czekać
opiekun, który zaprowadzi grupę do hostelu, rozda klucze oraz wyjaśni najważniejsze kwestie
pobytu. Ponieważ hostel znajduje się w ścisłym centrum i nie można do niego dojechać
autokarem, należy dojść piechotą, co zajmuje około 20 minut.
4. Zakwaterowanie
Miejsce zakwaterowania uczniów to hostel, w którym do dyzpozycji gości jest kuchnia,
płatna pralnia, żelazka, komputery z dostępem do internetu. W łazienkach znajdują się
suszarki. Na wyposażeniu są również ręczniki dla każdego gościa, zmieniane co tydzień
oraz pościel zmieniana co dwa tygodnie. Śniadania serwowane są w formie bufetu- po
śniadaniu każdy musi po sobie posprzątać. Obiady i kolacje są serwowane przez pracowników
hostelu o wyznaczonych godzinach (po tych posiłkach sprząta obsługa hostelu). Na terenie
całego hostelu jest bezpłatny dostęp do internetu.Każdy uczestnik zobowiązany jest wpłacić
kaucję w w wysokości 20 EUR od osoby.W hostelu uczestnicy praktyk otrzymają programy
kulturowe na cały okres pobytu.Pierwszego dnia pobytu w hostelu uczestnicy podpisują także
umowę o zasadach pobytu (załączam plik, aby się z nim zapoznać).

5. Pierwszy dzień w miejscu pracy
W dniu przyjazdu (oczywiście jeśli jest to dzień roboczy), po zakwaterowaniu, udamy się
razem z uczniami do ich miejsc pracy. Przedstawimy ich pracodawcom, wyjaśnimy
ewentualne wątpliwości, a także pokażemy jak dojechać do pracy. W zależności od
wymogów miejsca odbywania praktyk uczniowie zaczynają staż tego samego dnia bądź
kolejnego.
6. Ubrania robocze
Wraz z listą praktyk wyślemy wymagania dotyczące strojów i sprzętu potrzebnego do
pracy (jeżeli jest to wymagane). Prosiłabym, aby grupa miała na względzie konieczność
przywiezienia ze sobą kombinezonów roboczych i butów z blaszką/laptopów/fartuchów
do pracy w laboratoriach, w zależności od charakteru praktyk.
7. Leki
Proszę o poinformowanie uczniów, aby przywieźli ze sobą podstawowe leki
przeciwbólowe, na przeziębienia, czy problemy żołądkowe. Lekarstwa w Hiszpanii są
zdecydowanie droższe.
Prosimy o przesłanie informacji na temat ewentualnych alergii, czy chorób i czy w grupie są
wegetarianie.
8. Dokumenty
Bardzo proszę o informację jakie dokumenty wymagane są przez Państwa projekt
(Europassy, IVO-ECVET, dzienniczki praktyk, itp.). Aby cały proces dokumentacji przebiegł
sprawniej, prosiłabym mieć ze sobą dokumenty w wersji fizycznej w Granadzie.
9. Europassy
Po wygenerowaniu przez Państwa Europassów po powrocie z Granady, proszę przesłać je
na następujący adres e-mail: europass@mobilityprojects.com. Tylko wówczas będziemy
mogli potwierdzić ich naszym elektronicznycm podpisem.
Dodatkowo prosimy, aby opiekun grupy posiadał listę z numerami telefonów do prawnych
opiekunów uczestników projektu.
Z poważaniem,

