
  INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Nazwa projektu  - „Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie” 
2. Okres realizacji – 2019-2021 ( rozpoczęcie projektu 02.09.2019) 
3. Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój  
4. Działanie - Erasmus+ konkurs wniosków 2019 Runda 1 KA1 - Mobilność edukacyjna 

KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 
5. Projekt będzie realizowany w partnerstwie - Instytucja wiodąca Centrum Wsparcia Rzemiosła 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Partnerzy ( konsorcjum): 
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. 
 Zespół Szkól Ekonomicznych w Kaliszu, 
 Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu, 

Dzięki temu, że wniosek składany jest w konsorcjum, a koordynatorem projektu jest CWRKDiZ w 
Kaliszu szkoła zaoszczędza czas na przygotowanie projektu, jak i w przypadku realizacji projektu – na 
całą organizację przygotowania kulturowo-językowego oraz samego wyjazdu za granicę. Cała część 
rozliczeniowo-finansowa również spoczywa na CWRKDiZ. 
Po stronie szkoły jest wyznaczona tylko jedna osoba do kontaktu z naszym koordynatorem, a w 
ramach przygotowania kulturowo-językowego niezbędni są nauczyciele języków, którzy 
przeprowadzają dodatkowe zajęcia z młodzieżą . 
Wartość projektu ogółem (w tym środki dla CWRKDiZ w Kaliszu ) –  150.000 euro.  

6. Główne cele projektu – odbycie miesięcznego stażu zawodowego u pracodawców w Portugalii 
zgodnie z podstawą programową dla uczniów Zespołu  Szkół Ponadpodstawowych   
nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie w następujących zawodach: 

 technik mechanik, 
 technik elektryk, 
 technik usług fryzjerskich z innowacją  kosmetologiczną ( wizaż i stylizacja paznokci) 

7. Główne cele jakie zamierza osiągnąć konsorcjum w trakcie realizacji projektu: 
a) Zmiana wizerunku szkół szkoły – szkoła ukierunkowana na rozwój, szkoła na europejskim 

poziomie,  
b) Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości pracy wszystkich członków konsorcjum. 
c) Zmiana jakości i uatrakcyjnienie nauki zawodu w szkołach.   
d) Nauczyciele – opiekunowie zdobędą doświadczenie w zakresie zarządzania  i realizacji  

projektów praktyk zagranicznych.  
e) Zdobyta w czasie praktyk  wiedza na temat funkcjonowania portugalskich przedsiębiorstw, 

standardów, wymogów technicznych  posłuży szkołom do modyfikacji programu nauczania  i 
przygotowania praktycznego uczniów. 

f) Rozwój  osobisty uczniów podczas praktyk zagranicznych.  
g) Poznanie mieszkańców, historii i kultury Portugalii. 
h) Szansa na rozbudzanie wśród uczniów poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej 
i) Praktyczna nauka języka obcego.  

Konsorcjum dołoży wszelkich starań aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo fizyczne, psychologiczne i BHP 
podczas wyjazdu. W tym celu przed wyjazdem zostanie  przeprowadzany program przygotowawczy od września 
2019 do maj 2020 w następujących obszarach: 

1. Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku, 
2. Przygotowanie psychologiczne  
3. Przygotowanie kulturowe 
4. Przygotowanie językowe, 
5. BHP w Portugalii w określonych zawodach dla uczestników projektu. 


