REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
I Informacje ogólne
1. O projekcie
"PRAKTYK EUROPEJCZYK" to projekt obejmujący zagraniczne praktyki zawodowe uczniów
naszego Technikum. Jest on odpowiedzią na wynikającą z wymagań rynku pracy i zachodzące
na nim zmiany potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania
kluczowych kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych uczestników.
Projekt w pełni realizuje cele zawarte w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.
Projekt monitorowany będzie przez obu partnerów w zakresie organizacyjno – merytorycznym
i finansowym a jego ocena zrealizowana będzie w drodze pośrednich i końcowych ewaluacji.
W procesie monitorowania i ewaluacji wykorzystane będą również wyniki obserwacji,
wywiadów, ankiet oraz analizy dokumentacji.
2. Zakres i organizacja wsparcia
Przewidujemy udział w projekcie 40 pełnoletnich uczniów naszego Technikum kształcących
się w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk. Uczestnicy projektu posiadać będą
wystarczające przygotowanie zawodowe do odbycia praktyki oraz językowe, pozwalające na
ich efektywny udział w praktykach.
Praktyki realizowane będą w ścisłej współpracy z irlandzką organizacją Your International
Training - prężnie funkcjonującą w obszarze realizacji projektów dotyczących rozwoju
zawodowego i edukacji (projects@yourinternationaltraining.com).
Założono udział w praktykach dwóch grup 20 osobowych.
Termin praktyk:
I grupa 01 maja 2017 – 26 maja 2017 r,
II grupa 30 kwietnia 2018 – 25 maja 2018 r,
Udział w projekcie jest bezpłatny. W całości pokryte zostaną wszystkie koszty uczestnika
związane z przejazdem zakwaterowaniem, wyżywieniem, uczestnictwem w praktykach w
zakładach pracy. Sfinansowany zostanie również udział w programie kulturowo-poznawczym
oraz ubezpieczenie uczestnika od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków,
Po zakończeniu rekrutacji, realizowanej zgodnie z „Regulaminem rekrutacji”, dla
zakwalifikowanych do udziału w projekcie uczniów przeprowadzone zostaną spotkania
obejmujące:
a. przygotowanie kulturowe - zapoznanie się z kulturą Irlandii (2 x 45 min.),
b. szkoleniu pedagogiczno-psychologicznym (4 x 45 min.), obejmującym m. in. takie
zagadnienia jak: radzenie sobie ze stresem, współpraca w grupie, rozwiązywanie
konfliktów, BHP i pierwsza pomoc.

3. Cele projektu
Wyspecyfikowane cele projektu, wynikające w pełni z celów, do których ramowo zaliczyliśmy
wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i
kompetencji) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, ich zaangażowania jako
świadomych i aktywnych członków społeczeństw całej Europy oraz zwiększenia szansy na
zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, to:


poszerzenie możliwości rozwoju osobistego uczestników o dodatkowe elementy będące
bezpośrednim efektem mobilności – wykreowanie osób świadomych i aktywnych, a przy
tym czujących się pełnoprawnymi obywatelami Europy i świata;



stworzenie możliwości aktywnego udziału w życiu kraju, w którym realizowane są praktyki
podniesienie ich poziomu znajomości kultury tego kraju (Irlandii) i wiedzy o nim.
Umożliwienie osobistych kontaktów co wielokrotnie jest najistotniejszym efektem
współpracy międzynarodowej w tym obszarze;



zwiększenie ich szans na rynku pracy nie tylko krajowym ale też europejskim i światowym;



poszerzenie nabytych w procesie kształcenia szkolnego praktycznych umiejętności
językowych;



podwyższenie atrakcyjności naszej szkoły oraz atrakcyjności naszego partnera w obszarze
pracy z młodzieżą,



poszerzenie obszaru realizowanej przez nas aktywności międzynarodowej o nowe
elementy w dziedzinie pracy z młodzieżą i jej kształcenia



uzyskanie wyższego poziomu uznawania kompetencji zdobytych podczas nauki za granicą;

4. Założone efekty projektu to, po stronie uczestników:


Zwiększenie ich świadomości, jako obywateli Europy



Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, potwierdzone między
innymi przez uzyskany przez nich certyfikat Europass-Mobilność;



wykształci u uczestników umiejętności zawodowego i społecznego funkcjonowania
w innej kulturze i strefie językowej Tym samym zwiększenie ich przydatności dla rynku
pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa europejskiego,



Zwiększenie poczucia własnej wartości,



Poprawa znajomości języków obcych oraz promowanie szerokiej różnorodności
językowej Unii i świadomości międzykulturowej;



Przełamanie stereotypów związanych z kulturą, zwyczajami, narodowością oraz zwiększa
u uczestników tolerancję na odmienność,

II Obowiązki Uczestnika
1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania:
a. Umowy finansowej,
b. Porozumienia o programie zajęć,
c. Oświadczenia uczestnika projektu,
d. Zobowiązania do zapewnienia jakości mobilności.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a. dołożenia wszelkich starań, aby projekt zakończył się sukcesem,
b. aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu,
c. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportu,
d. zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych,
e. podpisania całej dokumentacji projektowej,
f. wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym,
g. przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń opiekunów i
osób nadzorujących praktyki,
h. przestrzegania prawa i prawidłowego zachowania podczas odbywania praktyk, a
także w trakcie pozostałych działań projektowych,
i. informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy jego udział w projekcie.
3. Za ewentualne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność
materialną ponoszą uczestnicy.
4. W przypadku podjęcia działań niezgodnych z prawem i zasadami dotyczącymi przebiegu
praktyk przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana a
uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec
takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

III Skreślenie z listy uczestników projektu i rezygnacja z udziału w projekcie
1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
a. Naruszenia postanowień obowiązujących w projekcie regulaminów,
b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas trwania projektu,
c. nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk i zajęć.
2. Po zakończeniu rekrutacji, uczestnik zakwalifikowany do udziału w zagranicznych praktykach
zawodowych, może zrezygnować jedynie w przypadku zaistnienia (udokumentowanych)
ważnych zdarzeń losowych.
Konsekwencje finansowe uczestnika zakwalifikowanego do udziału w zagranicznych
praktykach zawodowych, w przypadku jego rezygnacji lub skreślenia z udziału w projekcie
regulują przepisy zawarte w "Umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem
mobilności" (Umowa finansowa) oraz pozostałe przepisy Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.

V Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.
2. ZSTiO „Meritum” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania
projektu.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły, oraz (w formie
drukowanej) u koordynatora projektu

