
ERASMUS PLUS - REKRUTACJA 

 

Mobilni na europejskim rynku pracy 2 - to kolejna edycja projektu zagranicznych praktyk 

zawodowych, w ramach europejskiego programu Erasmus+.  Projekt realizowany będzie od 31 grudnia 
2019 do 30 grudnia 2021 i skierowany jest do uczniów klas I, II i III Zespołu Szkół Odzieżowych                      
im. Krzysztofa Kieślowskiego, kształcących się w zawodach: 

  

• Technik Przemysłu Mody 

• Technik Usług Fryzjerskich 

• Technik Fotografii i Multimediów 

• Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 
• Fryzjer 

W trakcie trwania projektu możesz odbyć czterotygodniowe praktyki w swoim zawodzie u naszych 
partnerów w Hiszpanii i we Włoszech. 

  

Wyjazdy na praktyki odbędą się w dwóch edycjach – marzec 2020 i październik/listopad 2020. 

Szczegółowych informacji dotyczących praktyk dla Twojego zawodu udzieli Ci 

Joanna Walkowiak gab. 106 

Udział w projekcie jest całkowicie nieodpłatny dla uczniów i przynosi wiele korzyści: 

• Rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz wzrost motywacji do nauki. 
• Rozwój kompetencji miękkich i społecznych oraz podniesienie umiejętności, tj. samodzielność, 

odpowiedzialność, umiejętność pracy w nowych warunkach, umiejętność praktycznego 
komunikowania się za granicą. 

• Poznanie warunków i specyfiki pracy w zawodzie w zagranicznych firmach. 
• Zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznej firmie oraz możliwość nawiązania 

pierwszych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować w przyszłości ofertą praktyk, stażu 
lub pracy po zakończonej edukacji. 

• Wzrost tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów; poszerzenie horyzontów 
myślowych. 

Ponadto, zdobędziesz certyfikat  Europass Mobility, uznawany przez pracodawców w Europie. 

Jak wziąć udział  projekcie?  

Pobierz dokumenty rekrutacyjne ze strony szkoły, wypełnij i oddaj do sekretariatu, a następnie 
postępuj zgodnie z informacjami, które przekaże Ci Joanna Walkowiak poprzez informację na tablicy 
ogłoszeń ERASMUS+ , facebook i stronę www szkoły. 

  

Ważne: Ze względu na krótki okres przygotowawczy przed wyjazdem, rekrutacja rusza już w listopadzie. 
W okresie od 31.12.2019r. do 28.02.2020r. odbędzie się szereg szkoleń, w których młodzież musi 
uczestniczyć zgodnie z regulaminem naboru. Dlatego przy wypełnianiu dokumentów proszę                           
o zwrócenie uwagi na datę zgodną z regulaminem naboru. 

 


