Ruszyła rekrutacja do projektu
2020-1-PL01-KA102-079245
pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”,
15 grudnia rusza rekrutacja do projektu pt. „Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do
kariery zawodowej”, realizowanego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Działanie zakłada wyjazd 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im.
Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim na staż zagraniczny do Grecji.
Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 40 uczniów
ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, co będzie służyć aktywizacji młodzieży na szczeblu
międzynarodowym, rozwojowi językowemu oraz podniesieniu ich kwalifikacji w związku
z wykonywanym zawodem. W związku z udziałem w projekcie uczestnicy będą mieli okazje
zapoznać się z czekającym na nich rynkiem pracy, wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę
w praktyce, a także będą mieli możliwość poznania innej kultury i tradycji, które z pewnością
wpłyną na ich rozwój osobisty.
Szczegółowe cele projektu są następujące:
Cele ilościowe:
1) Przygotowanie i realizacja dwutygodniowych programów praktyk, które pozwolą na
podniesienie kompetencji uczestników;
2) Włączenie w realizację projektu kadry, w zakresie 4 nauczycieli Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 6, którzy jednocześnie będą pełnić funkcję osób towarzyszących oraz
zdobędą kolejne niezbędne doświadczenie zawodowe i poszerzą swoje kompetencje
pedagogiczne oraz organizacyjne podczas trwania projektu;
3) Włączenie 40 uczniów w realizację projektu, kształcących się w ramach 4 profili
zawodowych;
4) Włączenie społeczne osób o mniejszych szansach, co oznacza zaangażowanie w realizację
projektu przynajmniej 15 uczniów z grup defaworyzowanych;
5) Realizacja serii przygotowań, obejmujących w sumie kilkadziesiąt godzin zajęć.

Cele jakościowe:
1) Podniesienie jakości kształcenia w ZSP nr 6 dzięki poznaniu i adaptacji dobrych praktyk
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabyciu doświadczenia w realizacji
projektów ponadnarodowych we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji oraz
zagranicznymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy;
2) Rozwój współpracy międzynarodowej ZSP nr 6 oraz stworzenie ram pod rozwój dalszych
inicjatyw poprzez nawiązanie nowych partnerstw transnarodowych;
3) Poszerzenie wiedzy zawodowej poprzez kursy oraz warsztaty, które odbędą się w ramach
przygotowań do projektu. Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz będą mieli
okazję wykorzystać ją w praktyce podczas stażów zawodowych, które również są
przewidziane w ramach projektu;
4) Rozwój umiejętności językowych uczestników (zarówno uczniów jak i nauczycieli).
Obecnie, poza umiejętnościami zawodowymi jest to podstawowa kompetencja wymagana
przez pracodawców, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym;
5) Podniesienie prestiżu szkoły oraz jakości nauczania dzięki organizacji innowacyjnych
projektów mobilności, które wzbogacają realizowaną podstawę programową.
W projekcie weźmie udział 40 uczniów klas II i III następujących specjalizacji:
1) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (10 uczniów);
2) Technik fotografii i multimediów (10 uczniów);
3) Technik usług fryzjerskich (10 uczniów);
4) Plastyk (10 uczniów).
Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych
w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w Regulaminu
Rekrutacji (uczniowie szkoły);
2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie
z określonymi kryteriami. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez
Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi
wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników
Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji
przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znajdzie się
na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji.
Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników.
Pismo złożone Koordynatorowi projektu musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma
3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.
Rekrutacja do projektu będzie trwała do 18 stycznia 2021 roku. Poniżej można znaleźć
Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady
i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się
do udziału w projekcie. Na wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji
odpowie Koordynator projektu.

