
Projekt „Masz POWER’a – masz przyszłość”, 
o numerze 2018-1-

PL01-KA102-049070 realizowany ze środków 
PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 

w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe.



Nazwa projektu Masz POWER'a – Masz Przyszłość

Beneficjent Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. Cichociemnych 
w Gliwicach

Nr projektu PO WER VET 2018-1-PL01-KA102-049070

Budżet 88 697,00 EUR
382 479,20 PLN

Działanie Sektor : Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, 
Akcja 1- Mobilność Edukacyjna

Partner Your International Training 

Uczestnicy 45 uczniów ZSET Gliwice:
I mobilność Mallow w Irlandii II mobilność Sligo w Irlandii 

Termin realizacji 2018-09-03 do 2020-01-02



pomysł

zbieranie danych i pisanie wniosku

ogłoszenie wyników

agencja, PO WER a wakacje :)

Etap początkowy



Power/Erasmus – zmiany i ich wpływ na 
realizację projektu

zespół

terminy i harmonogram

tytuł projektu





Budżet

plan a realizacja – realia szkolne

zagadnienia finansowe : zakupy, prawo

zamówień publicznych, przelicznik agencji a

organu prowadzącego i przelicznik bankowy



Okres przygotowawczy

nabór (ochrona danych osobowych – kodowanie,

zmiana struktury grupy, lista rezerwowa)

prelekcje wstępne

zajęcia przygotowawcze

kontakt (Messenger, Grupa na FB, telefony, Mail)





Partner spotkania

działania promocyjne

dokumentacja – uzgodnienia

kontakt



Niepokoje i wątpliwości uczniów/rodziców/dyrekcji

brak odwagi, by wziąć udział w praktykach ( język, umiejętności i 

wiedza zawodowa, zamieszkanie u rodzin)

obawa przed rozmową kwalifikacyjną w ramach rekrutacji 

do projektu

tworzenie CV z użyciem narzędzia Europass CV (niewiedza, brak  

estetyki zapisów , niska samoocena)

obawy rodziców (opieka, praca w obcym kraju, transport i 

pakowanie)





Wizyta monitorująca

autentyczny przekaz dla uczniów i rodziców

sprawdzenie miejsc host families i miejsc praktyk

uzgodnienia na żywo









Dane konieczne do realizacji projektu

Lista host families Mallow/Sligo

Lista zakładów pracy Mallow/ Sligo

Dane uczniów (bilety, dane dla rodzin, dane do zakładów 
pracy, dane do umów)



Systemy informatyczne

System Dokumentów Online 

Platforma FRSE (SL)

Mobility Tool

Europass



Logistyka wyjazdu – trudności

bilety lotnicze

trema niektórych uczniów

pakowanie – poradnik

terminy





Wspaniałe przeżycia/problemy na miejscu

program kulturowy (zwiedzanie, warsztaty tańca irlandzkiego,

wieczór z muzyką irlandzką)

język

zagraniczna praktyka zawodowa – dorosłość

ryzyko niedopasowania (host, zakład pracy)

opieka zdrowotna na miejscu

żółty/Czerwony Alert (Sligo)

czas – 2 tygodnie (łączenie praktyki )













Efekty
Efekty uczniów:

język

umiejętności społeczne

umiejętności 
zawodowe

kulturowe aspekty 
wyjazdu

Efekty opiekunów / szkoły

organizacja przedsięwzięcia typu 
Erasmus+

tworzenie i prowadzenie dokumentacji

umiejętności interpersonalne i 
negocjacyjne

język

aspekty kulturowe

korzyści dla szkoły ( wymierne i 
niewymierne)







Promocja i upowszechnianie

wizualizacja

materiały promocyjne (pakiet dla uczniów, bluzy, 
koszulki)

targi, Dni otwarte, FB, gazetki na korytarzu szkolnym, 
reklama szeptana

zdjęcia i filmiki (zawsze i wszędzie :) )







Zachęcamy do udziału w 
projektach – nowe 

doświadczenia,
prestiż dla szkoły 


