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Giżycko dnia 21.12.2021 roku 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBZINESU 

INFORMACJA O PROJEKCIE DOT. PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W GRECJI 

 

1. Projekt: Kształcenie i szkolenia zawodowe – Erasmus+, Akcja kluczowa 1 – Mobilność 

edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry (KA121) 

2. Numer akredytacji: 2020 – 1 – PL01 – KA120 – VET - 095977 

3. Numer projektu: 2021 – 1 – PL01 – KA121 – VET - 000007114 

4. Typ działania: krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia 

i szkolenia zawodowego; kursy i szkolenia dla kadry 

5. Tytuł: Strategia umiejętności zawodowych w Technikum Nr 1. 

6. Planowani uczestnicy:  

1) Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku kształcący 

się w zawodzie: 

a. technik agrobiznesu – 8 osób 

b. technik reklamy – 7 osób 

c. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 8 osób 

d. technik robót wykończeniowych w budownictwie – 8 osób 

Łącznie w projekcie weźmie udział 31 uczniów z wyżej wymienionych zawodów oraz 3 

opiekunów. 

2) Nauczyciele Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku 

prowadzący kształcenie zawodowe w zakresie agrobiznesu i reklamy – 5 osób. 

7. Okres realizacji umowy: 2021-09-01 do 2022-11-30 

8. Miejsce: Grecja 

9. Partner zagraniczny OLYMPUS EDUCATION SERVICES, Μ. Alexandrou str. & Riga Fereou 

str., Neoi Poroi, PC 60065 Pieria, Greece 

10. Planowany terminy wyjazdu:  

1) uczniowie: 2022–04–24 do 2022–05-07 

2) nauczyciele: 2022-04-24 do 2022-04-30 

11. Planowany budżet na realizację projektu nr 2021–1–PL01–KA121–VET-000007114: 66 499,00 

EURO 
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12. Pierwsza płatność zaliczkowa: 53 199,20 EURO (płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia wejścia w życie umowy) 

13. Opis i cele projektu: 

Udział 31 uczniów i 3 opiekunów w dwutygodniowej praktyce zawodowej oraz 5 nauczycieli 

prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie agrobiznesu i reklamy w tygodniowym kursie 

szkoleniowym, które będą realizowane w Grecji w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie 

realizowany w terminie: 01.12.2021-30.11.2022.   

Celem wzięcia udziału w projekcie jest danie szansy młodym ludziom na zdobycie 

doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku. Istotą projektu jest 

wykorzystanie zdobytej już przez nich wiedzy w praktycznym zastosowaniu. Praktyki zawodowe 

przyczynią się do poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów, a przede wszystkim pozwolą im 

nabyć kompetencje niezbędne w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Dzięki wsparciu 

uczniowie zdobędą nowe umiejętności w określonym środowisku zawodowym, poznają 

organizację i kulturę pracy, pogłębią znajomość zawodowego języka angielskiego, wzmocnią 

swoją pozycję na rynku pracy, zwiększą świadomość kulturową, poznają ciekawych ludzi. 

Poprzez udział w projekcie uczestnicy zupełnie inaczej podejdą do kraju partnerskiego niż 

podczas zwykłego wyjazdu turystycznego. Zwiększy się jakość kształcenia oraz atrakcyjność 

szkoły na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. 

14. Dane Narodowej Agencji: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 

Aleje Jerozolimskie 142 A 

02 – 305 Warszawa 

e-mail: vet@erasmusplus.org.pl 

 

                                                                                                          Koordynator projektu 

  Dariusz Radziulewicz 
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