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CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych 77 uczniów z dwóch szkół 

zawodowych z terenu województwa łódzkiego 

niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy dzięki 

doświadczeniom zdobytym podczas zagranicznych 

praktyk w Hiszpanii i we Włoszech



CELE SZCZEGÓŁOWE

 uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół;

 rozwój kompetencji zawodowych uczniów;

 przeciwdziałanie zagrożeniu bezrobocia absolwentów szkół;

 wykorzystywanie podczas praktyk wiedzy nabytej podczas 

kształcenia w szkole;

 zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym 

środowisku przez członków konsorcjum;

 promocja działalności członków konsorcjum na obszarze 

lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;

 kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych.



SZCZEGÓŁY PROJEKTU 

 Uczestnicy – 77 uczniów, 10 opiekunów 

 Czas trwania wyjazdów – dwa tygodnie 

 Przygotowanie przed wyjazdem: 

 kurs języka angielskiego (język zawodowy dla poszczególnych 
branż) oraz języka kraju docelowego (Włoski, Hiszpański) 

 Przygotowanie kulturowe

 Przygotowanie pedagogiczne



SZCZEGÓŁY PROJEKTU 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

W ramach projektu zostaną pokryte wszystkie koszty przejazdu 

i zakwaterowania, wyżywienia, uczestniczenia w programie

kulturowym oraz przygotowawczym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

następstw nieszczęśliwych wypadków



REALIZATOR –

LIDER PROJEKTU 

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych z Tomaszowa 

Mazowieckiego jest organizacją pozarządową, która powstała w 

2017 roku, łącząc ludzi mających wspólne pasje oraz dążenia 

zawodowe. Celem przewodnim istnienia Fundacji jest wspieranie 

wszelkich form rozwoju – od osobistego po zawodowy - działając 

na rzecz włączenia społecznego i przeciwdziałaniu bezrobociu, 

realizowanego poprzez edukację ustawiczną, podnoszenie 
umiejętności poszukiwania pracy, wzrost umiejętności 

interpersonalnych, wzrost pewności siebie, podnoszenie kwalifikacji 

oraz nabywania doświadczenia zawodowego.



CZŁONKOWIE KONSORCJUM



ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH NR 4

IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 10/12

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI



ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

W BIAŁEJ RAWSKIEJ

IM. KRZYSZTOFA KAMILA 

BACZYŃSKIEGO

UL. KOLEJOWA 9

96-230 BIAŁA RAWSKA



ORGANIZACJE PRZYJMUJĄCE 



UNIVERSAL MOBILITY

JEST MŁODĄ HISZPAŃSKĄ ORGANIZACJĄ 

UTWORZONĄ W 2014 ROKU PRZEZ LUDZI Z 

BOGATYM DOŚWIADCZENIEM W 

ZORGANIZOWANIU I PROWADZENIU GRUP I 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH W RAMACH 

PROGRAMÓW TAKICH JAK LEONARDO DA VINCI, 

EFS, ERASMUS PLUS, EURODYSSEY I POWER. 

ORGANIZACJA POSIADA BARDZO BOGATE 

DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU PROJEKTÓW, 

ORGANIZOWANIU PRAKTYK I STAŻY, JAK RÓWNIEŻ 

POSIADAJĄ SWOJE SIEDZIBY W WIELU 

EUROPEJSKICH MIASTACH. 



VOLONTARMINI ETS

WŁOSKA ORRGANIZACJA HARYTAYTWNA

DZIAŁAJĄCA OD 1991 ROKU. GŁÓWNYM CELEM 

DZIAŁALNOŚCI WŁOSKIEGO PARTNERA JEST ROZWÓJ 

I PROMOCJA SZKOLENIA ZAW., MOBILNOŚCI

WŚRÓD MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, EDUKACJI 

MIĘDZYKULTUROWEJ I EUROPEJSKIEJ ORAZ 

DORADZTWO W ZAKRESIE

WDRAŻANIA I ZARZĄDZANA PROJEKTAMI UE NA 

TERENIE RIMINI I OKOLIC. SPECJALIZUJE SIĘ W 

DZIAŁANIACH W

OBSZARZE ERASMUS PLUS. 



UCZESTNICY WYJAZDU 

 Grupa 1: technik ekonomii– GRANADA/WALENCJA

 Grupa 2: technik informatyki – GRANADA/WALENCJA

 Grupa 3: technik fryzjerstwa - GRANADA

 Grupa 4: technik gastronomii – RIMINI 

 Grupa 5: technik ogrodnictwa - RIMINI



OTRZYMANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Uczestnicy projektu otrzymają: 

 Podróż do miejsca realizacji stażu – nowoczesnym, 

klimatyzowanym autokarem. 

 Ciepły posiłek oraz prowiant na podróż w obie strony

 Ubezpieczenie na okres przebywania w podróży i na stażu, 

uwzględniające ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) w tym pokrywające koszty leczenia



OTRZYMANE WSPARCIE W RAMACH 

PROJEKTU

 Zakwaterowanie w komfortowych warunkach i pełne wyżywienie

 Przejazdy lokalne do/z miejsc praktyk, które zapewni organizacja 

hiszpańska/włoska

 Przygotowanie kulturowo - pedagogiczno- językowe

 W przypadku zachorowania Uczestnika organizator organizuje 
transport samochodem osobowym do lekarza dla opiekuna i 

chorego Uczestnika

 Miejsca praktyk dobrane zgodnie z kierunkami kształcenia 

uczniów.



POBYT – TECHNIKUM LOGISTYCZNE 

ORAZ GASTRONOMICZNE 

GRANADA 
Grenada (hiszp. Granada). miasto w Andaluzji, w 

południowej Hiszpanii – „Kto nie widział Granady, w 

ogóle nic nie widział” (Quien no ha visto Granada, no 

ha visto nada). To hiszpańskie przysłowie jest bardzo 

wymowne. Stolica prowincji Granady, może 

poszczycić się Alhambrą, jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych budowli na całym świecie. Ale 

okolice miasta też posiadają swój niepowtarzalny 

urok. Granada zawsze była ceniona ze względu na jej 

piękno i wspaniałość.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andaluzja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania


WALENCJA 
miasto w środkowo-wschodniej Hiszpanii, 

nad Morzem Śródziemnym. 

Stolica prowincji i wspólnoty autonomicznej. 

Jest to drugi co do wielkości port w Hiszpanii 

oraz węzeł kolejowy szybkiej kolei, drogowy i 

lotniczy. W rankingu Globalization and World 

Cities Research Network(ang.) 2020 zostało 

oznaczone jako

W rankingu InterNations Expat Insider 2020, Walencja została określona najlepszym miastem 

dla przyjezdnych na świecie. Miasto jest też wysoko notowane w rankingach 

dotyczących najzdrowszych miast do życia, zajmując odpowiednio 1 miejsce oraz 15 miejsce 

na świecie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walencja_(prowincja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walencja_(wsp%C3%B3lnota_autonomiczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalization_and_World_Cities_Research_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Globalization_and_World_Cities_Research_Network


POBYT – TECHNIKUM GASTRONOMICZNE 

ORAZ OGRODNICZE

RIMINI
Rimini (łac.: Ariminum; dialekt romagnol: Rémin) – miasto 

i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w 

prowincji Rimini, nad Morzem Adriatyckim. Największą 

atrakcją miasta jest stara dzielnicą San Giuliano, która 

jako jedyna zachowała swój dawny klimat i charakter 

zabudowy. W Rimini znajduje się także m.in. Muzeum 

Federico Felliniego oraz park rozrywki Fiabilandia, 

założony w 1965 roku. Natomiast kilka kilometrów na 

północ, w pobliżu Rawenny znajduje się Mirabilandia, 

największy tego typu park we Włoszech. 



ZAKWATEROWANIE

GRANADA

WHITE NEST HOSTEL

Calle Santísimo, 4, 18010, 
Granada,Spain

Miejsce zakwaterowania uczniów to hostel, w 
którym do dyspozycji gości jest kuchnia, 
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 również co tydzień. 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. 



ZAKWATEROWANIE

VALENCIA

CAMPUS DELS TARONGERS

Av. dels Tarongers, 46022 València,

Miejsce zakwaterowania uczniów to 

Campus studencki, w którym do dyspozycji 

gości jest kuchnia, żelazka oraz stały nadzór 

personelu campusu. W  łazienkach znajdują 

się suszarki. Na wyposażeniu są również 

ręczniki dla każdego gościa, zmieniane co 

tydzień oraz pościel zmieniana również co 

tydzień. Posiłki serwowane są w formie 
bufetu. Na terenie całego campusu jest 

bezpłatny dostęp do internetu. 



ZAKWATEROWANIE

RIMINI

HOTEL CANASTA Viale Roma, 3 

47922 Rimini, Włochy

Miejsce zakwaterowania uczniów to hotel w 

zamkniętej dzielnicy, około 100 metrów od plaży.  

Każdy gość hotelu będzie miał dostęp do internetu

WIFI. W  łazienkach znajdują się suszarki. Na 

wyposażeniu są również ręczniki dla każdego 
gościa, zmieniane co tydzień oraz pościel 

zmieniana



OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 Udział w zajęciach

 Wypełnianie w ramach realizacji Projektu testów 
sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, dzienniczków praktyk 
etc.

 Przestrzeganie regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły, 
regulaminu miejsca pobytu, organizacji przyjmującej, regulaminu 
praktyk, regulaminu udziału w projekcie oraz ogólnie przyjętych 
zasad bezpieczeństwa w czasie całego udziału w projekcie

 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



OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 punktualność i zdyscyplinowanie,,

 dbanie o ład i porządek na terenie miejsca pobytu oraz szanować 

powierzone im

 w trakcie trwania stażu mienie,

 systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk,

 wypełnienie raportu końcowego w systemie Mobility Tool po ukończeniu 

stażu, do wykonania prac



CO ZABRAĆ NA WYJAZD? 

Poza olejkiem do opalania, koniecznie zabierzcie ze sobą! : 

 Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

 Karta EKUZ 

 Osoby zażywające leki proszę o zaopatrzenie się na czas trwania stażu

 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, -

 Ręczniki plażowe (stroje kąpielowe) 

 Kremy z filtrem i ochrona przed słońcem



CO ZABRAĆ NA WYJAZD? 

 Strój roboczy odpowiedni do pracy na 

kuchni/logistyce/ogrodnictwie

 Zakryte obuwie (sportowe oraz wygodne i  schludne do pracy)

 W przypadku alergii proszę o zabranie własnych środków myjących, 



GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE



TECHNIK EKONOMII

 Wykonywanie prac bieżących, w tym porządkowych codziennych i 
okresowych na stanowisku biurowym

 Przygotowanie inwentaryzacji różnymi metodami

 Interpretowanie różnic inwentaryzacyjnych

 Obsługa obiegu dokumentów

 Sortowanie dokumentów

 Dostarczanie dokumentów zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów

 Prowadzenie kalendarza biurowego

 Poznanie badań marketingowych i ich roli w zarządzaniu firmą

 Poznanie planu markettingowego



TECHNIK INFORMATYKI

 Poznanie systemu obiegu dokumentacji w firmie

 Poznanie urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego w firmie 

 Poznanie zasad przyjęcia różnych zleceń  i związanej z tym dokumentacji

 Poznanie, planowania i budowania sieci komputerowej

 Poznanie sposobów konfigurowania sieci komputerowej i worzenia podsieci

 Poznanie sposobów naprawy naprawiania komputerów klientów (modyfikacje w BIOSie, 
DOSie, edytorze rejestru oraz w składnikach systemowych

 -Poznanie sposobów rozbudowywania, modernizacji i unowocześniania zestawów 
komputerowych

 Poznanie sposobów działań związanych z konfigurowaniem oraz konserwacją komputerów

 Poznanie sposobów testowania wraz z diagnostyką błędów monitorów, drukarek, kart 
graficznych i CD/DVD-ROMów

 Poznanie sposobów testowania kart graficznych



TECHNIK FRYZJERSTWA

 - znajomość środków ochrony osobistej specyficznych dla fryzjerstwa

 - umiejętność bezpiecznego używania urządzeń fryzjerskich

 - wiedza w zakresie zasad przechowywania preparatów fryzjerskich

 - znajomość zasad dezynfekcji w salonie fryzjerskim

 - umiejętność wykonywania czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik

 - umiejętność wykonania strzyżenia dziecięcego

 - umiejętność dokonania oceny stanu włosów i skóry głowy 

 - umiejętność wykonania strzyżenia męskiego

 - umiejętność układania włosów

 - znajomość hiszpańskich trendów w modzie fryzjerskiej

 - umiejętność dobrania technik, metod i sposobów strzyżenia

 - umiejętność dobierania sprzętu fryzjerskiego do wykonania zabiegu

 - umiejętność wykonania strzyżenia damskiego na długich włosach 



TECHNIK GASTRONOMII

 zapoznanie się z zasadami pracy we włoskiej kuchni

 asystowanie przy produkcji potraw zgodnie z recepturą

 obróbka warzyw i owoców koniecznych do przyrządzenia potraw

 przygotowanie typowych dla danego kraju i regionu potrwa kuchni 
Włoskiej 

 zabezpieczanie potraw do momentu ekspedycji

 przygotowanie potraw mięsnych

 przygotowanie potraw rybnych i z owoców morza

 zapoznanie się z technologią sporządzania potraw z zastosowaniem 
przypraw regionalnych



TECHNIK OGRODNICTWA

 Przygotowanie stanowiska pracy

 Zapoznać się ze sprzętem obsługiwanym na stanowisku pracy 

 Prowadzenie produkcji  roślinnej (nowe nasadzenia, przesadzanie, 
rozmnażanie, pielęgnacja, nawadnianie, ochrona przed 
szkodnikami, zabiegi pielęgnacyjne, etc.)

 Zapoznanie się z kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa

 Obsługa maszyn i urządzeń do prowadzenia produkcji roślinnej oraz 
transportu roślin 

 -Obsługa systemów nawadniających

 Zapoznanie i wykorzystanie technologii uprawy różnych gatunków 
roślin, w tym ozdobnych 

 Rozpoznawanie roślin ogrodniczych w różnych fazach rozwojowych



PROGRAM KULTUROWY



GRANADA

Zamek w 

Solobrena

Sacromonte – zabytkowa 

dzielnica cygańska

NERIA

Dzielnica Albicin

Alhambra



WALENCJA

OCEANARIUM

BIO PARK

Ciudad de las Artes

Sagunto

Montanejos

Park Turia



RIMINI

San Marino

Florencja 

Ravenna 

Rimini nocą



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 

Fundacja_eis@interia.pl

Tel.: 508 445 500

Bądź osobiście: 

Ul. Warszawska 10/14 lok. 5

97-200 Tomaszów Mazowiecki

mailto:Fundacja_eis@interia.pl


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


