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Adobe Reader ma włączoną wzmocnioną funkcję zabezpieczeń, która chroni dokument PDFprzed połączeniem z usługami zewnętrznymi. Aby umożliwić połączenie należy wybrać odpowiednią opcję, klikając przycisk Opcje na żółtym pasku ostrzegawczym bezpieczeństwa.
Konkurs
Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
Formularz można oglądać tylko za pomocą oprogramowania Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Jeśli formularz jest wyświetlany w trybie "Protected View", wszystkie funkcje trybu powinny być włączone, aby formularz działał poprawnie. Jeśłi po włączeniu wszystkich funkcji ten komunikat nadal jest widoczny, sprawdź, czy obsługa JavaScript jest włączona w Edycja - Preferencje -Javascript.
Nie można udostępnić formularza. Należy wyjść z programu i niczego nie zapisywać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub utratę danych. Formularz można edytować tylko za pomocą oprogramowania Adobe Reader!!
Używasz starszej wersji oprogramowania. Formularze złożone przy użyciu starszej wersji oprogramowania Adobe nie będą kwalifikowane do rozpatrzenia. Proszę pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Reader z http://get.adobe.com/reader/
Formularz został otwarty wewnątrz okna przeglądarki internetowej. Proszę pobrać formularz do komputera, aby móc poprawnie zapisać formularz po jego wypełnieniu.
TEN FORMULARZ SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO TESTOWANIA I UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ I NARODOWE AGENCJE. NIE NALEŻY GO ROZPOWSZECHNIAĆ!
ŚRODOWISKO
Ten formularz nie może zostać otwarty. Prosimy o kontakt z helpdeskiem Narodowej Agencji w celu uzyskania dalszych informacji.
Metadane
Informacje ogólne
Niniejszy formularz wniosku składa się z następujących głównych części:
- Informacje o projekcie: w tej części należy podać podstawowe informacje dotyczące projektu, jaki zostanie złożony, oraz Narodowej Agencji, która otrzyma wniosek, dokona jego oceny i zaakceptuje go lub odrzuci;
- Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące): w tej części należy podać informacje dotyczące organizacji wnioskującej oraz,  jeśli dotyczy, o wszystkich innych organizacjach będących partnerami w projekcie;
- Opis projektu: w tej części należy podać informacje dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu: przygotowania, wdrażania i realizacji głównych działań (oznaczających mobilności edukacyjne) oraz działań po zakończeniu mobilności/projektu;
- Budżet: w tej części należy podać informacje dotyczące wnioskowanej kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;
- Lista kontrolna/Uwaga o ochronie danych/Oświadczenie: w tych częściach formularza wnioskodawca został poinformowany o istotnych warunkach związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie;
- Załączniki:  w tej części należy dołączyć do wniosku w formie elektronicznej wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do weryfikacji danych zawartych we wniosku;
- Złożenie wniosku: w tej części wnioskodawca będzie mógł zatwierdzić informacje podane we wniosku i złożyć wniosek online.
W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z instrukcją "Technical Guidelines for e-Forms".
Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania dofinansowania oraz kryteriów oceny jakościowej, według których wniosek będzie oceniany, można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+ (Programme Guide).
Data rozpoczęcia projektu musi być pomiędzy:
Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż:
Informacje o projekcie
Termin złożenia wniosku (dd-mm-rrrr godz/min/sek - czasu brukselskiego, Belgia)
Dane identyfikacyjne projektu
Tytuł projektu
Akronim projektu
Data rozpoczęcia projektu (dd-mm-rrrr)
Łączny czas trwania projektu (w miesiącach)
Data zakończenia projektu (dd-mm-rrrr)
Pełna oficjalna nazwa organizacji wnioskującej (znaki łacińskie)
Kod kontrolny wniosku
Narodowa Agencja organizacji wnioskującej
Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach Programu Erasmus+ można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
Organizacja wnioskująca
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Spróbuj ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany organizacji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej organizacji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/wskazana organizacja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Wybrana/wskazana organizacja uczestnicząca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Dane organizacji przypisanej do podanego numeru PIC, zawarte w Portalu Uczestnika zostały zmodyfikowane. Numer PIC zostanie usunięty.
Jeśli organizacja wnioskującą składa wniosek w imieniu konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z kraju organizacji wnioskującej.
Profil organizacji
Konsorcjum
Czy wniosek składany jest w imieniu konsorcjum?
Członek konsorcjum
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Spróbuj ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany organizacji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej organizacji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/wskazana organizacja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Wybrana/wskazana organizacja uczestnicząca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Dane organizacji przypisanej do podanego numeru PIC, zawarte w Portalu Uczestnika zostały zmodyfikowane. Numer PIC zostanie usunięty.
Jeśli organizacja wnioskującą składa wniosek w imieniu konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z kraju organizacji wnioskującej.
Profil organizacji
Cele i działania organizacji
Prosimy krótko przedstawić charakterystykę organizacji.
Prosimy opisać działania i doświadczenie organizacji w dziedzinie, której dotyczy projekt.
Prosimy podać informacje na temat kluczowych pracowników lub członków organizacji, którzy będą zaangażowani w projekt. Prosimy opisać ich kompetencje i wcześniejsze doświadczenia, które wykorzystają podczas realizacji projektu.
Czy organizacja wnioskowała o dofinansowanie lub otrzymała dofinansowanie z jakiegokolwiek programu Unii Europejskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku?
Prosimy wskazać:
Program UE
Rok
Numer identyfikacyjny projektu lub numer umowy
Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
Przedstawiciel prawny
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Co najmniej jedna osoba musi zostać wybrana jako osoba kontaktowa ds. wsparcia językowego online (OLS).
Osoba kontaktowa
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Organizacja partnerska
Formularz elektroniczny nie może połączyć się z Portalem Uczestnika. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
Numer PIC nie został znaleziony.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Portal Uczestnika nie jest obecnie dostępny. Spróbuj ponownie później.
Dane z Portalu Uczestnika nie mogą zostać przywrócone. Spróbuj ponownie później.
Pole PIC nie może być puste.
Podany numer PIC został zastąpiony numerem PIC:
Numer PIC nadany organizacji uczestniczącej nie może być powtórzony (wpisany) przy innej organizacji uczestniczącej.
Należy zatwierdzić numer PIC. Proszę kliknąć przycisk "Sprawdź PIC".
Wybrana/wskazana organizacja wnioskująca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Wybrana/wskazana organizacja uczestnicząca nie pochodzi z jednego z uprawnionych krajów organizacji wnioskującej.
Dane organizacji przypisanej do podanego numeru PIC, zawarte w Portalu Uczestnika zostały zmodyfikowane. Numer PIC zostanie usunięty.
Jeśli organizacja wnioskującą składa wniosek w imieniu konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z kraju organizacji wnioskującej.
Profil organizacji
Cele i działania organizacji
Prosimy krótko przedstawić charakterystykę organizacji partnerskiej.
Prosimy opisać działania i doświadczenie organizacji w dziedzinie, której dotyczy projekt.
Prosimy podać informacje na temat kluczowych pracowników lub członków organizacji, którzy będą zaangażowani w projekt. Prosimy opisać ich kompetencje i wcześniejsze doświadczenia, które wykorzystają podczas realizacji projektu.
Przedstawiciel prawny
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Osoba kontaktowa
Jeśli adres różni się od adresu organizacji, prosimy zaznaczyć to pole.
Europejski Plan Rozwoju (organizacji/szkoły)
Prosimy opisać, jakie są potrzeby organizacji w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy organizacji i współpracy międzynarodowej. Prosimy zidentyfikować i opisać główne obszary wymagające poprawy (np. umiejętność zarządzania, umiejętności i kwalifikacje pracowników, nowe narzędzia lub metody nauczania, wymiar europejski organizacji, umiejętności językowe, program nauczania, organizacja nauczania i uczenia się).
Prosimy opisać, jakie są potrzeby konsorcjum w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy organizacji i współpracy międzynarodowej. Prosimy zidentyfikować i opisać dla każdego z członków konsorcjum główne obszary wymagające poprawy (np. umiejętność zarządzania, umiejętności i kwalifikacje pracowników, nowe narzędzia lub metody nauczania, wymiar europejski organizacji, umiejętności językowe, program nauczania, organizacja nauczania i uczenia się).
Prosimy przedstawić plany organizacji dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową oraz wyjaśnić, w jaki sposób działania te przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeb organizacji.
Prosimy przedstawić plany konsorcjum dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową oraz wyjaśnić, w jaki sposób działania te przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeb każdego z członków konsorcjum.
Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób organizacja włączy zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników organizacji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju organizacji w przyszłości.
Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób zdobyte doświadczenie i nabyte przez pracowników uczestniczących w projekcie kompetencje zostaną włączone do planu strategicznego rozwoju każdego z członków konsorcjum oddzielnie i całego konsorcjum jako całości.
Opis projektu
Prosimy opisać, dlaczego organizacja/konsorcjum chce zrealizować ten projekt. Jakie są jego cele?
Prosimy opisać, w jaki sposób zostali wybrani partnerzy projektu oraz jakie doświadczenie i kompetencje wniosą oni do projektu. Prosimy również opisać, w jaki sposób projekt przyczyni się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeb i celów partnerów projektu.
Prosimy wybrać z listy najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt.
Opis uczestników
Prosimy opisać uczestników projektu i ich potrzeby w odniesieniu do każdego planowanego działania. W jaki sposób i według jakich kryteriów zostali lub zostaną wybrani do udziału w projekcie?
Efekty kształcenia/uczenia się
Jakie efekty kształcenia/uczenia się (wiedza i umiejętności) lub kompetencje (wiedza, umiejętności i postawy/zachowania) mają zostać nabyte/poprawione/uzupełnione w ramach każdego planowanego w projekcie działania?.
Program Erasmus+ promuje korzystanie z certyfikatów/narzędzi takich jak Europass, ECVET i Youthpass do potwierdzenia kompetencji nabytych przez uczestników podczas pobytu za granicą. Czy w projekcie zostaną wykorzystane powyższe certyfikaty/narzędzia? Jeśli tak, to które?
Czy planowane jest wykorzystanie jakichkolwiek krajowych certyfikatów/narzędzi? Jeśli tak, to jakich?
W jaki sposób zostaną wykorzystane wskazane powyżej europejskie/krajowe certyfikaty/narzędzia?
Przygotowanie
Prosimy opisać, jakie działania przygotowawcze zostaną podjęte przez organizację oraz (jeśli dotyczy) partnerów projektu i/lub członków konsorcjum przed rozpoczęciem głównych działań projektowych.
Wsparcie praktyczne i logistyczne
Prosimy opisać, w jaki sposób zostanie zapewnione wsparcie praktyczne i logistyczne dla każdego z działań planowanych w projekcie (np. organizacja podróży, zakwaterowania, ubezpieczenie, bezpieczeństwo i ochrona uczestników, uzyskanie wizy, ubezpieczenie społeczne, mentoring i wsparcie uczestników, spotkania przygotowawcze z partnerami, inne).
Zarządzanie projektem
Prosimy opisać sposób zarządzania projektem i jego jakością (np. podpisywanie umów z partnerami lub Porozumień o Partnerstwie czy Pozrozumień o programie zajęć z uczestnikami)
Przygotowanie uczestników
Prosimy opisać, jakie działania przygotowawcze zostaną zapewnione uczestnikom (np. związane z tematyką wyjazdu, przygotowanie kulturowe i/lub językowe, zapobieganie ryzyku). Przez kogo i w jaki sposób zostaną zapewnione?
Główne działania
Prosimy szczegółowo przedstawić w porządku chronologicznym główne planowane działania, w tym podczas wyjazdu. Jeśli dotyczy, prosimy opisać rolę i zadania każdego z partnerów w projekcie i/lub członków konsorcjum.
Jeśli dotyczy, prosimy opisać, w jaki sposób będzie przebiegać współpraca i komunikacja z partnerami projektu i/lub członkami konsorcjum oraz innymi zainteresowanymi. Prosimy wskazać konkretne metody i narzędzia.
Jakie metody i narzędzia zostaną zastosowane do monitorowania uczestników podczas ich pobytu za granicą? Kto i w jaki sposób będzie odpowiedzialny za monitoring realizacji planu pracy i postępu uczestników?
Jeśli dotyczy, prosimy opisać potrzebę udziału osób towarzyszących.
Data zakończenia dzialania musi być późniejsza niż data rozpoczęcia działania.
Daty rozpoczęcia i zakończenia działania muszą mieścić się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu.
Kraj wyjazdu i kraj przyjazdu muszą być różne.
Każde działanie w ramach mobilności osób pracujących z młodzieżą może angażować maksymalnie 50 uczestników - osoby pracujące z młodzieżą, z wyłączeniem osób towarzyszących oraz liderów grup/trenerów/facylitatorów.
Każde działanie w ramach wymian młodzieżowych może angażować od 16 uczestników, z wyłączeniem opiekunów/liderów grup i osób towarzyszących, do 60 uczestników,  z wyłączeniem opiekunów/liderów grup i osób towarzyszących.
Każdy projekt może angażować maksymalnie 30 uczestników wolontariatu europejskiego, z wyłączeniem osób towarzyszących.
Każa wizyta przygotowawcza w ramach EVS może angażować maksymalnie 2 uczestników.
Każda wizyta przygotowawcza w ramach wymian młodzieżowych może angażować maksymalnie po 2 uczestników na każdą grupę uczestniczącą w wymianie.
Każde działanie w ramach wymian młodzieżowych może angażować co najmniej 2 grupy uczestniczące.
Każda grupa uczestnicząca w działaniu w ramach wymian młodzieżowych musi liczyć minimum 4 uczestników (z wyłączeniem osób towarzyszących i opiekunów/liderów grup).
Każda grupa uczestnicząca w działaniu w ramach wymian młodzieżowych musi mieć przynajmniej jednego lidera/opiekuna grupy.
Jeśli działanie w ramach wolontariatu europejskiego oznaczone jest jako krótkoterminowe, to może ono trwać od 14 dni do 2 miesięcy (59 dni), z wyłączeniem podróży.
Jeśli działanie w ramach wolonariatu europejskiego oznaczone jest jako długoterminowe, to może ono trwać od 2 miesięcy (60 dni) do 12 miesięcy (366 dni), z wyłączeniem podróży.
Działanie w ramach wizyty przygotowawczej może trwać od 1 do 2 dni, z wyłączeniem podróży.
Czas trwania działania z wyłączeniem czasu podróży w wierszu każdego działania  w stażach uczniów i absolwentów kształcących się zawodowo musi zawierać się w przedziale między 10 dni roboczych a 2 miesiące (360 dni).
Czas trwania działania z wyłączeniem czasu podróży w wierszu każdego wybranego działania musi zawierać się w przedziale między 2 dni a 2 miesiące (60 dni).
Działanie w ramach wymian młodzieżowych może trwać od 5 do 21 dni, z wyłączeniem podróży.
Dla każdego działania wolontariatu europejskiego, jeśli krajem wysyłającym jest kraj partnerski sąsiadujący z UE, to krajem przyjmującym musi być kraj programu.
W ramach tego samego działania kraj przyjazdu musi być zawsze taki sam.
W ramach wybranego działania przynajmniej jeden z krajów partnerskich sąsiadujących z UE musi być wskazany jako kraj wysyłający lub przyjmujący.
Szczegółowy opis działań
Prosimy wymienić działania związane z planowanymi w projekcie mobilnościami.
Nr działania
Typ działania
Czy jest to działanie długoterminowe?
L.p.
Kraj wyjazdu
Kraj przyjazdu
Przedział odległości w kilometrach
Czas trwania (pełne miesiące)
Czas trwania (dodatkowe dni)
Całkowity czas trwania bez podróży (dni)
Liczba dni podróży
Całkowity czas trwania włącznie z podróżą (dni)
Całkowita liczba uczestników
Liczba uczestników ze specjalnymi potrzebami (z całkowitej liczby uczestników)
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Uczestnicy o mniejszych szansach (z całkowitej liczby uczestników)
Osoby towarzyszące (z całkowitej liczby uczestników)
Łącznie
Zestawienie działań i uczestników
Typ działania
Liczba działań
Całkowita liczba uczestników
Uczestnicy o mniejszych szansach (z całkowitej liczby uczestników)
Łącznie
Kontynuacja
Prosimy opisać działania, które będą miały miejsce po zakończeniu głównych działań projektu (mobilności).
Wpływ
Prosimy opisać spodziewany wpływ projektu na uczestników, organizację wnioskującą, organizacje partnerskie i inne grupy docelowe.
Prosimy opisać przewidywany wpływ projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i/lub międzynarodowym.
Upowszechnianie rezultatów projektu
Prosimy opisać działania, które zostaną przeprowadzone w celu dzielenia się rezultatami projektu poza organizacją/konsorcjum i organizacjami partnerskimi. Jakie będą grupy docelowe działań upowszechniających?
Ewaluacja
Prosimy opisać, jakie działania zostaną podjęte w celu przeprowadzenia oceny projektu oraz określenia, czy i w jakim stopniu osiągnął on zakładane cele i rezultaty.
Liczba uczestników musi być równa lub niższa od wartości wprowadzonej w głównej tabeli działań.
W przypadku działań wolontariatu europejskiego liczba uczestników musi być równa lub niższa od wartości wprowadzonej w głównej tabeli działań, po usunięciu osób towarzyszących.
W mobilnościach długoterminowych liczba uczestników podlegających ocenie językowej online musi być niższa lub równa sumie liczby uczestników z wyłączeniem osób towarzyszących.
Liczba uczestników podlegających ocenie językowej online musi być niższa lub równa sumie wszystkich wierszy dla uczniów i absolwentów bez osób towarzyszących, których czas trwania jest większy lub równy 30 dni.
W mobilnościach długoterminowych całkowita liczba uczestników przeznaczonych do uczenia się języków musi być niższa lub równa sumie liczby uczestników.
Całkowita liczba uczestników przeznaczonych do uczenia się języków musi być niższa lub równa sumie wszystkich wierszy dla uczniów i absolwentów, których czas trwania jest większy lub równy 30 dni.
Budżet
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dofinansowania należy zapoznać się z Przewodnikiem po programie Erasmus+. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty muszą być wyrażone w euro.
Podróż
Nr działania
Typ działania
L.p.
Kraj wyjazdu
Kraj przyjazdu
Przedział odległości w kilometrach
Całkowita liczba uczestników (wraz z osobami towarzyszącymi)
Kwota na uczestnika
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Wsparcie indywidualne
Uczestnicy (bez osób towarzyszących)
Osoby towarzyszące
Nr działania
Typ działania
L.p.
Kraj przyjazdu
Liczba dni na uczestnika
Liczba uczestników
Kwota na uczestnika
Liczba dni na osobę towarzyszącą
Liczba osób towarzyszących
Kwota na osobę towarzyszącą
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Wsparcie organizacyjne
Liczba uczestników (bez osób towarzyszących)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Wsparcie językowe
Ocena poziomu znajomości języka
Ocena poziomu znajmomości języka online jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów i absolwentów kształcących się zawodowo, którzy wykorzystują język angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, szwedzki, czeski, duński, grecki, polski lub portugalski jako język obcy podczas mobilności trwających od 1 do 12 miesięcy.
Kurs językowy
Wnioskodawca może wnioskować o wsparcie na uczenie się języków dla uczniów i absolwentów kształcących się zawodowo. Wsparcie na uczenie się języków, w których uczestniczą uczniowie i absolwenci kształcący się zawodowo jest dostępne dla działań trwających od 1 do 12 miesięcy. Może ono mieć formę kursów językowych dostępnych za pośrednictwem systemu wsparcia językowego online (OLS) lub poprzez dofinansowanie języków/poziomów nauki, które nie są dostępne za pośrednictwem systemu online.
Grupa językowa
Liczba uczestników przeznaczona do uczenia się języka
Dofinansowanie na uczestnika
Łączna wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Łącznie
Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników ze specjalnymi potrzebami
Opis kosztów (szacowane według kosztów rzeczywistych)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Koszty nadzwyczajne
Nr działania
Typ działania
Liczba uczestników
Opis kosztów (szacowane według kosztów rzeczywistych)
Wnioskowana kwota dofinansowania
Łącznie
Prosimy przedstawić ewentualne uwagi odnośnie wprowadzonego powyżej budżetu.
Nie ma stawek określonych dla Państwa Narodowej Agencji. Proszę skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu. Jeżeli Narodowa Agencja udostępni stawki, należy ponownie zatwierdzić budżet, klikając przycisk "Zatwierdź".
Biorąc pod uwagę parametry jakie zostały wpisane, nie ma możliwości obliczenia kosztów wedłud stawek. Proszę skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prawidłowego zestawu parametrów. Jeżeli parametry podane w formularzu będą prawidłowe, należy ponownie zatwierdzić budżet, klikając przycisk "Zatwierdź".
Połączenie z serwerem stawek określonych przez Narodową Agencję nie jest możliwe w tej chwili z powodu błędu wewnętrznego. Spróbuj ponownie później, klikając przycisk "Zatwierdź". W przypadku gdy połączenie nadal jest niedostępne, należy skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Połączenie z serwerem stawek określonych przez Narodową Agencję nie jest możliwe w tej chwili z powodu błędu wewnętrznego. Spróbuj ponownie później, klikając przycisk "Zatwierdź". W przypadku gdy połączenie nadal jest niedostępne, należy skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Formularz elektroniczny nie może uzyskać połączenia z serwerem stawek. Proszę sprawdzić, czy połączenie internetowe działa poprawnie i spróbować ponownie, klikając przycisk "Zatwierdź". W przypadku gdy połączenie z serwerem stawek nadal jest niedostępne, należy skontaktować się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Dane dotyczące wysokości stawek nie mogą zostać pobrane. Spróbuj ponownie później, klikając przycisk "Zatwierdź" lub skontaktuj się z Narodową Agencją w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tego problemu.
Szczegóły techniczne
Streszczenie projektu
Prosimy przedstawić krótki opis projektu. Prosimy pamiętać, że ta sekcja [lub jej część] może być wykorzystana przez Komisję Europejską, Agencję Wykonawczą lub Narodowe Agencje w ich publikacjach. Informacje zostaną również umieszczone na platformie upowszechniającej programu Erasmus +.
Prosimy o jasny i precyzyjny opis, w którym należy uwzględnić co najmniej następujące zagadnienia: informacje o projekcie; cele projektu; liczba i profil uczestników; opis działań; metodologia wykorzystywana w realizacji projektu; krótki opis przewidywanych rezultatów i oddziaływania projektu oraz potencjalne korzyści długoterminowe.
Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski.
Zestawienie organizacji uczestniczących w projekcie
Nazwa organizacji
Kraj organizacji
Typ organizacji
Całkowita liczba uczestniczących organizacji z wyłączeniem członków konsorcjum (jeśli dotyczy)
Budżet - podsumowanie
Całkowity wnioskowany budżet projektu stanowiący sumę wszystkich poszczególnych kategorii budżetowych.
Nr działania
Typ działania
Podróż
Wsparcie indywidualne
Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami
Koszty nadzwyczajne
Łącznie
Łącznie
Wsparcie organizacyjne
Wsparcie językowe
Budżet - całkowita wnioskowana kwota dofinansowania projektu
Obliczone dofinansowanie
Lista kontrolna
Przed złożeniem formularza wniosku do Narodowej Agencji, prosimy upewnić się, że spełnia on kryteria formalne określone w Przewodniku po programie Erasmus+ (Programme Guide) i sprawdzić, czy:
użyto oficjalnego formularza wniosku dla akcji KA1.
wszystkie właściwe pola we wniosku zostały wypełnione.
wniosek zostanie złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wnioskująca ma siedzibę.
formularz wniosku został wypełniony w jednym z języków urzędowych krajów programu Erasmus+.
zostały załączone wszystkie stosowne dokumenty:
oświadczenie podpisane przez przedstawiciela prawnego wskazanego we wniosku (tzn. osobę(-y) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej).
pełnomocnictwa (mandate) udzielone wnioskodawcy przez każdego członka krajowego konsorcjum podpisane przez obie strony (w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych dotyczy wyłącznie członków konsorcjum).
pełnomocnictwa (mandate) udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera podpisane przez obie strony (sektor Młodzież).
wszystkie uczestniczące organizacje załączyły dokumenty potwierdzające ich status prawny w Portalu Uczestnika (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Kryteria selekcji" w części C Przewodnika po programie Erasmus+).
w przypadku dofinansowania przekraczającego 60 000 euro, zostały dołączone w Portalu Uczestnika dokumenty poświadczające zdolność finansową organizacji wnioskującej (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "Kryteria selekcji" w części C Przewodnika po programie Erasmus+). Nie dotyczy organizacji publicznych lub organizacji międzynarodowych.
zastosowano się do terminu składania wniosków określonego w Przewodniku po programie Erasmus+.
kopia wypełnionego wniosku została przez wnioskodawcę zachowana w wersji elektronicznej lub została wydrukowana.
Uwaga o ochronie danych
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wniosek o dofinansowanie zostanie przetworzony elektronicznie. Wszelkie dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy, CV, itd.) zostaną przetworzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj.:
- W przypadku formularzy wniosków o dofinansowanie: do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków, do zarządzania aministracyjnymi i finansowymi aspektami projektu, jeśli uzyska dofinansowanie oraz do upowszechniania rezultatów przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych programu Erasmus+. W odniesieniu do tych ostatnich, osoby kontaktowe zostaną poproszone o wyrażenie jednoznaczej zgody.
- W przypadku formularzy wniosków o akredytację: do celów oceny wniosku zgodnie ze specyfikacjami określonymi w Zaproszeniu do składania wniosków,
- W przypadku formularzy raportu: do celów uzyskania danych statystycznych i finansowych (jeśli mają zastosowanie) na temat realizacji projektów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zbieranych danych osobowych, celu zbierania danych oraz metod ich przetwarzania, należy zapoznać się ze Szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności załączonym do niniejszego formularza.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Oświadczenie
Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę prawnie upoważnioną do zaciągania wiążących prawnie zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej. Po podpisaniu musi zostać zeskanowane i dołączone jako aneks do niniejszego wniosku.
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe. Wnioskuję do mojej Narodowej Agencji o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ dla mojej organizacji jak określono w części BUDŻET niniejszego formularza wniosku.
Oświadczam, że:
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe.
- W przypadku projektów w obszarze młodzieży, uczestnicy biorący udział w działaniach mieszczą się w limitach wiekowych określonych przez Program.
- Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w zaproszeniu do składania wniosków
ORAZ, ŻE
Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego projektu lub programu pracy
LUB
Organizacja, którą reprezentuję jest uważana za "instytucję publiczną" zgodnie z definicją określoną w Zaproszeniu i może przedstawić dowód takiego statusu, jeżeli zostanie o to poproszona, a mianowicie:
Świadczy usługi edukacyjne oraz
- a) przynajmniej 50% jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodzi ze źródeł publicznych;
- lub b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli.
Jestem upoważniony przez moją organizację do podpisania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze strony Wspólnoty.
Potwierdzam, że (w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie przekracza 60 000 euro):
Organizacja, którą reprezentuję lub osoby wchodzące w skład jej organów:
1. nie ogłosiła upadłości, nie zostało w stosunku do niej wszczęte postępowanie likwidacyjne lub układowe, nie zawiesiła działalności gospodarczej, nie zostało wszczęte inne postępowanie o podobnym charakterze, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
2. nie zostały skazane za przestępstwo związane z działalnością zawodową wyrokiem wydanym prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata);
3. nie są winne ciężkiego wykroczenia związanego z działalnością zawodową, które może być udowodnione przez Narodową Agencję wszelkimi środkami;
4. wypełniła zobowiązania odnoszące się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym ma siedzibę lub kraju, w którym umowa ma być realizowana;
5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata) za nadużycia finansowe (oszustwa), korupcję, udział w organizacji kryminalnej lub jakiekolwiek inne działania niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot;
- obecnie nie podlega karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1 Rozporządzenia finansowego (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012).
Przyjmuję do wiadomości, że:
Organizacji, którą reprezentuję, nie zostanie przyznane dofinansowanie, jeżeli podczas trwania procedury przyznawania dofinansowania będzie ona znajdować się w sytuacji niezgodnej z którymkolwiek z wyżej poświadczonych stwierdzeń, bądź będzie się znajdować w jednej z następujących sytuacji:
1. zaistnieje w jej przypadku konflikt interesów (ze względów rodzinnych, osobistych lub politycznych lub z powodu wspólnych interesów narodowych, gospodarczych lub wszelkich innych wspólnych interesów z organizacją lub osobami, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proces przyznawania dofinansowania);
2. złoży nieprawdziwe informacje wymagane przez Narodową Agencją jako warunek udziału w procedurze przyznawania dofinansowania lub też nie złoży tych informacji.
W przypadku zatwierdzenia niniejszego wniosku, Narodowa Agencja będzie mieć prawo opublikować nazwę i adres organizacji, przedmiot dofinansowania, przyznaną kwotę oraz procent dofinansowania.
Zobowiązuję się, że:
- Moja organizacja i inne organizacje partnerskie wymienione w niniejszym dokumencie będą uczestniczyły, na żądanie, w działaniach służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów projektów prowadzonych przez Narodowe Agencje, Agencję Wykonawczą i / lub Komisję Europejską, w których może być również wymagany udział indywidualnych uczestników.
Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałożone na organizację, którą reprezentuję, jeżeli zostanie uznana winną złożenia nieprawdziwych informacji lub w sposób istotny nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umowy lub procedury przyznania dofinansowania.
Miejscowość:
Data (dd-mm-rrrr):
Nazwa organizacji wnioskującej:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji wnioskującej:
Podpis:
Pieczęć organizacji wnioskującej (jeśli dotyczy):
Załączniki
Dokument nie może być dołączony. Dołączone dokumenty są następujące:
Całkowity rozmiar dokumentu (-ów) przekracza maksymalną dozwoloną pojemność (kB):
Należy zmniejszyć rozmiar załączonego dokumentu (-ów).
Puste dokumenty nie mogą być załączone.
Ten dokument jest już otwarty lub używany przez inną aplikację.
Dokument nie może być dołączony. Długość nazwy pliku musi mieć od 1 do 250 znaków, w tym rozszerzenia.
Następujące załączniki (dokumenty) nie są dołączone do pliku PDF i będą usunięte z tabeli załączników:
Poniższe załącznik (dokumenty) nie zostały dodane do tabeli załączników i zostaną usunięte:
Dodaj
Usuń
UWAGA: Prosimy pamiętać, że wszystkie dokumenty wymienione w sekcji "Lista kontrolna" MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE W TYM MIEJSCU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU ONLINE. Rozmiar wszystkich załączonych plików nie może przekroczyć 10 MB.
Nazwa pliku
Rozmiar pliku (kB)
Całkowity rozmiar
Złożenie wniosku
Przed złożeniem i wysłaniem wniosku drogą elektroniczną, należy sprawdzić jego poprawność oraz go zatwierdzić. Tylko ostateczna wersja wniosku powinna zostać złożona elektronicznie.
OK
Złożony po terminie
Błąd
Formularz wniosku nie został jeszcze złożony
Formularz wniosku został złożony w dniu
Dane w formularzu wniosku zostały zmodyfikowane od ostatniego udanego złożenia wniosku.
Status
Bruksela, czas brukselski
Czas lokalny
TAK
TAK - PO TERMINIE
NIE
Wniosek został złożony pomyślnie.
Kod kontrolny formularza
Wniosek złożony po terminie został złożony pomyślnie.
Kod kontrolny wniosku złożonego po terminie
Prosimy o kontakt z Narodową Agencją.
Proszę spróbować złożyć wniosek ponownie w późniejszym terminie lub o kontakt z Narodową Agencją.
Potwierdzenie złożenia wniosku
Formularz wniosku jest gotowy do złożenia. Czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
Adobe Reader wykrył błąd.
Włączono zabezpieczenia Adobe Reader.
Aby umożliwić złożenie wniosku należy kliknąć odpowiednie opcje w żółtym pasku ostrzegawczym bezpieczeństwa w górnej części formularza.
Błąd połączenia z siecią.
Proszę sprawdzić swoje połączenie z internetem i spróbować ponownie złożyć wniosek.
Błąd połączenia z serwerem.
Dane w formularzu są uszkodzone i nie może on zostać złożony. Formularz został wypełniony przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania.
Ten formularz może być edytowany tylko w programie Adobe Reader. Proszę użyć oprogramowania Adobe Reader, otworzyć oryginalny pusty formularz i ponownie wpisać dane.
Błąd złożenia wniosku.
Termin złożenia wniosku po terminie upłynął. Złożenie wniosku jest niemożliwe.
Wniosek został już złożony i nie może być złożony ponownie..
Złożenie wniosku się nie powiodło, ponieważ załączniki do niego nie mogą zostać złożone.
Wersja tego formularza wniosku nie jest już obsługiwana.
W celu uzyskania nowej wersji formularza wniosku prosimy o sprawdzenie strony internetowej Narodowej Agencji lub o kontakt z Narodową Agencją.
Zatwierdzenie danych
Zatwierdzenie obowiązkowych pól i reguł
Standardowa procedura złożenia wniosku
Złożenie wniosku online (wymagane połączenie internetowe)
Alternatywna procedura złożenia wniosku
Jeżeli nie ma możliwości złożenia wniosku online, nadal można to zrobić poprzez wysłanie do Narodowej Agencji e-maila w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków. Do e-maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć widok ekranu (print screen) sekcji "Złożenie wniosku", potwierdzający, że złożenie wniosku online było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.
Zestawienie wszystkich prób złożenia wniosku
Formularz wniosku nie został jeszcze złożony.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich prób złożenia niniejszego wniosku (dane te są szczególnie przydatne dla Narodowych Agencji w przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku).
L.p.
Data i godzina złożenia
Kod kontrolny formularza
Złożony
Opis zdarzenia
* oznacza czas lokalny komputera wnioskodawcy (czas nie musi być uznany za wiarygodny i nie może być traktowany jako ostateczne potwierdzenie, że wniosek został złożony w wymaganym terminie).
Drukowanie formularza
Drukuj cały formularz
false
A. Informacje ogólne
B. Informacje o projekcie
B.1. Dane identyfikacyjne projektu
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
Data rozpoczęcia projektu musi być pomiędzy: 01-06-2016 - 31-12-2016
VALIDATE
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Prabutach
[Maksymalna liczba znaków: 400]
57DBBD5641F6F2DE
B.2. Narodowa Agencja organizacji wnioskującej
C. Organizacja uczestnicząca (organizacje uczestniczące)
C.1. Organizacja wnioskująca
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 400]
VALIDATE
[Maksymalna liczba znaków: 400]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
VALIDATE
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
C.1.1. Profil organizacji
C.1.2. Konsorcjum
C.1.3. Cele i działania organizacji
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
C.1.4. Przedstawiciel prawny
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
C.1.5. Osoba kontaktowa
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
C.2. Organizacja partnerska
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 400]
VALIDATE
[Maksymalna liczba znaków: 400]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
VALIDATE
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
C.2.1. Profil organizacji
C.2.2. Cele i działania organizacji
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
C.2.3. Przedstawiciel prawny
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
C.2.4. Osoba kontaktowa
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
D. Europejski Plan Rozwoju (organizacji/szkoły)
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
E. Opis projektu
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
F. Opis uczestników
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
F.1. Efekty kształcenia/uczenia się
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
G. Przygotowanie
G.1. Wsparcie praktyczne i logistyczne
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
G.2. Zarządzanie projektem
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
G.3. Przygotowanie uczestników
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
H. Główne działania
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
H.1. Szczegółowy opis działań
[Maksymalna liczba znaków: 250]
[Maksymalna liczba znaków: 250]
VALIDATE
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Zjednoczone Królestwo
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)
Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Turcja
Anguilla
Antarktyda
Aruba
Bermudy
Bonaire, Saint Eustatius i Saba
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Curacao
Falklandy
Francuskie Terytoria Południowe
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Grenlandia
Kajmany
Montserrat
Nowa Kaledonia
Pitcairn
Polinezja Francuska
Saint Pierre i Miquelon
Sint Maarten
Święta Helena
Wallis i Futuna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Wyspy Turks i Caicos
20000832
20000839
20000841
20000911
20000871
20000875
20000880
20000885
20000890
20000902
20000883
20000973
20000915
20000944
20000945
20000946
20000960
20000873
20000986
20000990
20000872
20000994
20001005
20001004
20001001
20000913
20000922
20000893
20000952
20000921
20000940
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
20000918
20001040
31041509
20000887
20001017
20000903
20000898
20000935
20000959
20000968
20000988
20000982
20000987
31041524
20001003
20001044
31041506
20001015
VALIDATE
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Włochy
Zjednoczone Królestwo
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)
Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Turcja
Anguilla
Antarktyda
Aruba
Bermudy
Bonaire, Saint Eustatius i Saba
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Curacao
Falklandy
Francuskie Terytoria Południowe
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Grenlandia
Kajmany
Montserrat
Nowa Kaledonia
Pitcairn
Polinezja Francuska
Saint Pierre i Miquelon
Sint Maarten
Święta Helena
Wallis i Futuna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Wyspy Turks i Caicos
20000832
20000839
20000841
20000911
20000871
20000875
20000880
20000885
20000890
20000902
20000883
20000973
20000915
20000944
20000945
20000946
20000960
20000873
20000986
20000990
20000872
20000994
20001005
20001004
20001001
20000913
20000922
20000893
20000952
20000921
20000940
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
20000918
20001040
31041509
20000887
20001017
20000903
20000898
20000935
20000959
20000968
20000988
20000982
20000987
31041524
20001003
20001044
31041506
20001015
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
H.1.1. Zestawienie działań i uczestników
Prowadzenie zajęć dydaktycznych/szkoleń w zagranicznej organizacji
31064415
Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego
31064413
Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach
31064414
Szkolenie kadry/job shadowing
31046357
VALIDATE
31046357
I. Kontynuacja
I.1. Wpływ
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
I.2. Upowszechnianie rezultatów projektu
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
I.3. Ewaluacja
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
J. Budżet
J.1. Podróż
[Maksymalna liczba znaków: 250]
Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego
[Maksymalna liczba znaków: 500]
Polska
[Maksymalna liczba znaków: 250]
Niemcy
[Maksymalna liczba znaków: 250]
500 - 1999 km
[Maksymalna liczba znaków: 250]
VALIDATE
J.2. Wsparcie indywidualne
[Maksymalna liczba znaków: 250]
Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego
[Maksymalna liczba znaków: 500]
Niemcy
[Maksymalna liczba znaków: 250]
VALIDATE
J.3. Wsparcie organizacyjne
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
J.4. Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami
J.5. Koszty nadzwyczajne
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
K. Streszczenie projektu
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
K.1. Zestawienie organizacji uczestniczących w projekcie
Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Prabutach
Polska
Szkoła średnia zawodowa/techniczna
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Niemcy
Inne
K.2. Budżet - podsumowanie
A1
Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
K.2.1. Budżet - całkowita wnioskowana kwota dofinansowania projektu
L. Lista kontrolna
M. Uwaga o ochronie danych
N. Oświadczenie
O. Załączniki
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Usuń
Dodaj
Dodaj
P. Złożenie wniosku
P.1. Zatwierdzenie danych
P.2. Standardowa procedura złożenia wniosku
TAK
1317011
2016-01-28 11:31:13
57DBBD5641F6F2DE
P.3. Alternatywna procedura złożenia wniosku
P.4. Zestawienie wszystkich prób złożenia wniosku
1
2016-01-28 11:31:13
(Bruksela, czas brukselski)
57DBBD5641F6F2DE
TAK
Wniosek został złożony pomyślnie.
Kod kontrolny formularza: 1317011
P.5. Drukowanie formularza
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
[Maksymalna liczba znaków: 5000]
Konkurs: 2016
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Wersja formularza: 3.02
PL
57DBBD5641F6F2DE
Formularz wniosku został złożony w dniu: 2016-01-28 11:31:13. Status: OK (1317011).
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	ShortPresentation: Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska. Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdówszkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 17 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną.Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia. Organizując przedsięwzięcia projektowe firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH za główny cel swoich działań stawia sobie zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu. Zgodnie z procedurami ECVET związanymi z oceną i uznawaniem umiejętności, firma monitoruje postępy poprzez regularny kontakt z uczestnikami i stażowymi miejscami docelowymi.
	DescriptionExperience: Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywanie przyszłego zawodu. Zgodnie z procedurami ECVET związanymi z oceną i uznawaniem umiejętności, firma monitoruje postępy poprzez regularny kontakt z uczestnikami i stażowymi miejscami docelowymi. W przeciągu ostatnich 17 lat firma brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 2000 gości z krajów Unii Europejskiej. Firma specjalizuje się w organizacji praktyk, w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, informatyka. Działy związane z handlem i ekonomią również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i może ją w odpowiedni sposób wykorzystać w układaniu poprawnych programów pobytu dla swoich polskich gości. Firma Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania, gdzie zarówno młodzież jak i grono nauczycielskie mają możliwość integracji w środowisku europejskim.W samym 2014 r. firma brała udział w licznych projektach mobilności z działu Leonardo da Vinci i Erasmus+ oraz w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Ostatnie działania i doświadczenia w dziedzinie mobilności dotyczącej projektu to:Branża informatyczna:-Erasmus+2015-1-PL01-KA102-015076-Zespół Szkół im. Bolesława Prusa Częstochowa, 13 uczestników-Erasmus+ KA1-VET-12/15-Ekonomska šola Celje,Slovenia10 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000664 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Włoszczowa, 17 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000805 Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce, 5 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000784 Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów Chorzów, 15 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000140 Zespół Szkół Technicznych Słupsk, 20 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-001579 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Chorzów,30 uczestników-Erasmus+Power 2014-1-PL01-KA102-001154 Zespół Szkół Technicznych Zbąszynek, 13 uczestników -Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000669 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 Ruda Śląska, 15 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000996 Powiatowy Zespół Szkół Bieruń,10 uczestnikówBranża handlowa:-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-001061 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Augustyna Świdra Świętochłowice,5 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-001714 Zespół Szkół Ekonomicznych Radomsko, 16 uczestników-Erasmus+2015-1-PL01-KA102-016295 Zespół Szkół nr 5 Ruda Śląska, 12 uczestników-Erasmus+2014-1-HU01-KA102-000349 Békéscsabai Szakképzési Centrum Békéscsaba, Hungary, 4uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000805 Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce,10 uczestników-Erasmus+Power2014-1-PL01-KA102-001559 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Siemianowice Śląskie, 4 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000409 Zespół Szkół nr. 2 im. H. Kołłątaja Myszków, 5 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000980 Zespół Szkół Technicznych Mikołów,2 uczestników-LdV 2013-1-PL1-LEO01-37097 Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich Kozienice,20 uczestników-ESF 2013-1-PL1-LEO01-37157 Technikum nr1 przy Zespole Szkół Zawodowych Dąbrowa Górnicza,10 uczestników-LdV 2013-1-PL1-LEO01-38510 Rzemieślicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, 5 uczestnikówBranża mechaniczna:-Erasmus+2015-1-HU01-KA102-013306 Békéscsabai Szakképzési Centrum Békéscsaba, Hungary 1 uczestników-Erasmus+Power2014-1-PL01-KA102-00024 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 Pszczyna, 2 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000976 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Płock, 12 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-001129 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych Słupsk, 15 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000771Zespoł Szkół Mechanicznych Nr 4 Kraków, 16 uczestników-Erasmus+2014-1-NL01-KA102-000082 SCALDA - College voor Techniek en Design Vlissingen, The Netherlands, 2 uczestników-Erasmus+2013-1-PL1-LEO01-37198 Zespół Szkół Technicznych Mikołów, 5 uczestników-Erasmus+2014-1-PL01-KA102-001875 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Łęczyca,11 uczestników-Erasmus+Power 2014-1-PL01-KA102-001433 Zespół Szkół Piaski,11 uczestników-ESF-Program Operacyjny Kapitał Ludzki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ostrowiec Św., 17 uczestników-LdV 2013-1-PL1-LEO01-38465 Powiatowy Zespół Szkół nr 1Pszczyna, 20 uczestników
	DescriptionStaffExpertise: Kluczowi pracownicy zaangażowania w realizacje projektu, ze strony organizacji przyjmującej to: -Prezes firmy - Ralf Giesecke - Od 1997r. jest osobą prowadzącą firmę; koordynacja przepływu informacji i wszystkich usług związanych z danym okresem mobilności; nadzór nad stażami, praktykami, wizytami zawodowymi; koordynacja działań doradczych poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia metodycznego i proceduralnego.-Małgorzata Worona - odpowiedzialna przede wszystkim za kontakty  z organizacją wysyłająca na etapie precyzowania założeń projektowych i przed przyjazdem grupy do Niemiec; zebranie koniecznych informacji na temat uczestników projektu i określenie wraz z partnerem głównych założeń programowych - program kulturalny, oferty czasu wolnego, jak i również określenie wymagań odnośnie potrzebnego wyposażenia uczestników w odpowiednie ubranie robocze i ubezpieczenie; przygotowanie i podpisywanie wraz z partnerami wysyłającymi porozumień o programie stażu, porozumień o partnerstwie - Memorandum of Understanding, porozumień o programie zajęć - Training Agreement; przygotowanie kalkulacji na pobyt grupy; ustalanie programu kulturalnego wraz z partnerem wysyłającym; bezpośredni kontakt z uczestnikami podczas ich całego pobytu - z nauczycielami i uczniami.-Bianca Falge - Odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji finansowej projektu, sporządzanie rachunków i umów finansowych.-Johanna Rüb, Ewa Szpitalak - Organizacja miejsc stażowych i programów wymiany doświadczeń; kontakt z firmami i ośrodkami szkoleniowymi - wymiana informacji na temat uczestników i ich umiejętności oraz kompetencji; przygotowaniedokumentacji rozpoczynającej i kończącej staż - certyfikaty, raporty końcowe, europasy.-András Incze Jagos -współpraca międzynarodowa i koordynacja grup - odbiór grup z miejsca przyjazdu, pomoc w organizacji czasu wolnego uczestników na miejscu - zajęcia społeczno-kulturalne; organizacja spotkań monitorujących przebieg stażu podczas pobytu uczestników; przygotowanie europasów wsparcie językowe.Koordynacja warsztatów - Organizacja przebiegu dnia pracy, przydział obowiązków i zadań z uwzględnieniem programu i umiejętności uczestników, ocena stażystów i monitoring wykonywanych działań -Martin Kozlovsky - dział informatyczny; -Henning Brendler - dział mechaniki pojazdów samochodowych.Wyżej wymienione osoby są wieloletnimi, doświadczonymi pracownikami firmy Vitalis. Brali o ni udział w realizacji licznych projektów mobilności w programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci i Erasmus+.
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	OrganisationImprovementNeeds: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kształci młodzież w następujących kierunkach: Technikum - technik pojazdów samochodowych, technik informatyk oraz technik handlowiec. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, wędliniarz. Szkoła funkcjonuje w niewielkiej gminie miejsko - wiejskiej z ograniczonym rynkiem pracy i infrastruktury przemysłowej co wymaga szukania nowych możliwości i alternatyw na przyszłość poza miejscem nauki i zamieszkania. Młodzież w trakcie procesu kształcenia nabywa niezbędnych umiejętności praktycznych, zdobywa doświadczenie i wiedzę na szkolnych zajęciach praktycznych i praktykach pozaszkolnych. Nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym w celu wymiany doświadczeń, poznania nowych technologii zapewni uczniom zdobycie nowych kwalifikacji związanych z pracą w realnych warunkach zakładu i wpłynie pozytywnie na ogólną jakość kształcenia w szkole poprzez zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji i edukacji (między innymi nauczania on-line, e-learning, skype). Podniesienie jakości pracy szkoły nastąpi poprzez zwiększenie kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami europejskimi oraz upowszechnianie wartości UE i udział w kształtowaniu procesów integrujących kraje wspólnoty. Przeniesienie doświadczeń i standardów pracy oraz edukacji wynikających ze współpracy zagranicznej ( wzmocnienie powiązań z instytucjami partnerskimi) na grunt środowiska lokalnego zapewni  wzrost świadomości procesów globalizacji oraz współpracy międzynarodowej. Potrzebą zasadniczą naszej szkoły jest stworzenie pożądanego modelu ucznia i absolwenta aktywnego, świadomego, samodzielnego i otwartego na zmiany i zdolnego do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Mobilność przyczyni się do zwiększenia świadomości samodzielnego kształtowania procesu edukacyjnego. Wzmocnione poczucie własnej wartości, samodzielności, świadomości międzykulturowej oraz większa motywacja wpłynie na proces umiejętnego planowania i realizowania własnej kariery zawodowej.
	MobilityAndCooperationPlansDescription: Szkoła jako instytucja oświatowa dążyć będzie do osiągania jak najlepszych wyników edukacyjnych swej młodzieży oraz rozwoju organizacyjnego placówki. W tym celu nawiązujemy współpracę z doświadczonym partnerem z Niemiec.  Założeniem  szkoły jest realizowanie  corocznych wyjazdów uczniów klas technikalnych na staże i praktyki zawodowe zagraniczne, które uzupełnią dotychczasowe praktyki krajowe.  Realizacja projektu stworzy możliwość porównania realnych warunków pracy w zakładach krajowych i zagranicznych oraz  zdobywania i przenoszenia doświadczeń zawodowych w obu kierunkach co spowoduje zwiększenie jakości i efektywności pracy szkoły. Nauczyciele zwiększą swoje kompetencje językowe, wzbogacą własny warsztat pracy dydaktycznej, rozwiną umiejętności komunikacyjne i społeczne. Udział nauczycieli w kształtowaniu procesów integrujących kraje wspólnoty da możliwość szkole pełniejszego upowszechniania wartości UE w przyszłości. Dzięki nabytym przez pracowników doświadczeniom także  uczniowie osiągać będą wyższe wyniki w nauce, egzaminach zewnętrznych oraz zwiększą konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto proces przygotowania projektu i jego realizacja zapewni placówce i pracującym w niej pracownikom zdobycie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków europejskich i zarządzania projektami europejskimi, co pozwoli w przyszłości nawiązywać kolejne partnerstwa i realizować kolejne projekty co umocni pozycję szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym.
	ExperiencesIntegrationDescription: Nauczyciele uczestniczący w projekcie podzielą się nabytymi dzięki mobilności wiedzą, doświadczeniem i  umiejętnościami oraz odczuciami z resztą kadry. W proces  ten zaangażowani zostaną przedstawiciele pracodawców, rodzice, media lokalne oraz inne szkoły techniczne z terenu powiatu kwidzyńskiego. Nowe wzorce w jakości pracy szkoły związane między innymi z planowaniem kolejnych mobilności zostaną wypracowane i uwzględnione w planie rozwoju szkoły, co wymiernie podniesie rangę i wizerunek szkoły. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wykorzystają poszerzone kompetencje zawodowe w procesie rozwoju warsztatu zawodowego pozostałych nauczycieli. Mobilność przyczyni się do zwiększenia świadomości  kształtowania procesu dydaktycznego. Wzmocnione poczucie własnej wartości, świadomości międzykulturowej oraz większa motywacja wpłynie na proces umiejętnego planowania kariery zawodowej wszystkich uczniów.
	ObjectivesAndNeedsDescription: Szkoła funkcjonuje w niewielkiej gminie miejsko - wiejskiej z ograniczonym rynkiem pracy i infrastruktury przemysłowej co wymaga szukania nowych możliwości i alternatyw na przyszłość poza miejscem nauki i zamieszkania. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas praktyk odbywanych za granicą, co przełoży się na lepsze wyniki w nauce oraz większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery. Projekt stworzy szkole możliwość wypracowania modelu absolwenta,  podniesienia kompetencji zawodowych i językowych uczniów i kadry edukacyjnej, zwiększenia prestiżu szkoły. Uczestnicy projektu dzięki podejmowaniu samodzielnych działań wykażą się  większym zmysłem inicjatywy i przedsiębiorczości. Projekt ma więc na celu systemowe podniesienie jakości kształcenia uczniów oraz  doskonalenia warsztatu nauczycieli. Udział w mobilności zagranicznej zaowocuje poznaniem nowych osób i nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE. Pobyt w innym kraju podniesie świadomość kulturową uczestników wyjazdu i przyczyni się do propagowania postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur oraz bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.Główne cele projektu to:1. Podniesienie u 37 uczniów/uczennic praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z zawodem technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec2. Nabycie u 37 uczniów/uczennic doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii.3. Nabycie u 37 uczniów/uczennic wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego zawodowego.4. Podniesienie u 37 uczniów/uczennic świadomości wrażliwości międzykulturowej.Założone cele spowodują zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym/ pozaformalnym) kształceniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności. Cele wychodzą naprzeciw zidentyfikowanych w trakcie kształcenia potrzeb uczniów, w szczególności:-zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości,-zdobycie nowych doświadczeń życiowych,-zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych,-zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych i informatycznych,-zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy,-zwiększenie znajomości języka niemieckiego,-zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec,-zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata,-podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy,-poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowegoWspółpraca z doświadczonym partnerem zagranicznym - Vitalis, gwarantuje realizację wyznaczonych celów i zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb uczniów.
	ProjectPartnersSelectionDescription: Po zarejestrowaniu szkoły w ECAS rozesłane zostały e-maile do kilkunastu instytucji biorących udział w projektach mobilności z całej Europy. Nawiązaliśmy kontakt z kilkoma instytucjami między innymi z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie mieliśmy szczęście i przyjemność poznać osobiście przedstawiciela firmy Vitalis Panią Małgorzatę Woronę, która przedstawiła możliwość nawiązania współpracy w ramach programów unijnych. Zapoznaliśmy się z doświadczeniami innych szkół (między innymi Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku) współpracujących z firmą VITALIS z Niemiec  i zdecydowaliśmy się na współpracę partnerską. Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska. Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwala na przeprowadzenie  wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów technicznych, jak i dla grona nauczycielskiego,  udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwoliło nam na weryfikację celowości i efektywności przedsięwzięcia. Uzyskane informacje na temat firmy Vitalis były atrakcyjne i pozytywne. Dowiedzieliśmy się, że firma Vitalis od lat organizująca staże zawodowe dla niemieckich instytucji w Polsce oraz polskich w Niemczech zebrała szeroką wiedzę dotyczącą polskiego szkolnictwa zawodowego, którą może wykorzystać w projektowaniu programów pobytu dla swoich partnerów z Polski. Nawiązaliśmy kontakt telefoniczny i e-mailowy ustalając szczegóły współpracy. Otrzymaliśmy ofertę praktyk zawodowych wraz z programem i pakietem świadczonych usług. Oferta została przedyskutowana i uwzględniła nasze uwagi. Spełniało to   nasze oczekiwania i upewniły nas, że nasza młodzież odbędzie staże w profesjonalnych warunkach.
	TopicCCM2Id: 31047485
	TargetGroupDescription: Uczestnikami projektu "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia-większe możliwości" będą  uczniowie technikum  uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik handlowiec. Młodzież biorąca udział w projekcie to osoby urodzone w latach 1998 i 1999. Zgodnie z zasadą równości płci, do projektu zaproszeni będą zarówno chłopcy i dziewczęta. Będą to uczniowie, którzy po raz pierwszy wyjadą za granicę do Niemiec, do tej pory nie mieli możliwości zetknięcia się z nowym zagranicznym środowiskiem zawodowym jak i kulturowym. Znaczna większość uczniów pochodzi z terenów wiejskich z ograniczonym rynkiem pracy i infrastruktury przemysłowej. Potrzeby ich w zasadzie nie dotyczą uczniów z dużych aglomeracji. Cele, które zakłada projekt wychodzą naprzeciw zidentyfikowanych w trakcie kształcenia potrzeb uczniów, w szczególności zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości, zdobycie nowych doświadczeń życiowych,zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych, zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych i informatycznych, zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec, zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata. W projekcie udział będzie brało udział 12 uczniów w zawodzie technik informatyk oraz 9 uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz 16 uczniów w zawodzie technik handlowiec.  Z 37 osobowej grupy 18 to dziewczęta. Zagraniczny staż dojdzie do skutku od 19 marca 2017 r. do  01 kwietnia 2017 roku. Do tej pory młodzież uczyła się teoretycznych zagadnień oraz praktycznych umiejętności w szkolnych klasopracowniach w wymiarze tygodniowym 9 godzin TI, 10 godzin TPS i 11 godzin TH. W tym okresie realizowali podstawę programową w zakresie następujących przedmiotów zawodowych: Technik informatyk-pracownia urządzeń techniki komputerowej, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne-kwalifikacja  E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.   Technik pojazdów samochodowych-obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, silniki pojazdów samochodowych-kwalifikacja  M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Technik handlowiec-organizacja i technika sprzedaży, pracownia sprzedaży, przedsiębiorca w handlu, towar jako przedmiot handlu, obsługa klientów-kwalifikacja A.18.Prowadzenie sprzedaży. Uczniowie uczą się także języka obcego zawodowego, pobyt za granicą umożliwi zwiększenie umiejętności nie tylko komunikowania się ale także zwiększy wiedzę językową czysto zawodową. Do udziału w projekcie będą zaproszeni uczniowie, których czeka praktyka zawodowa. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zaraz po zaakceptowaniu wniosku. Kryteria rekrutacji zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych,  w gablotach szkolnych i podczas spotkań z rodzicami. Zasady rekrutacji: uczestnik musi wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie, poza tym otrzyma:1. ocena co najmniej dostateczna z języka niemieckiego na półrocze w roku szkolnym 2016/2017 oraz ocena poprawna zachowania na półrocze w roku szkolnym 2016/2017, a) w przypadku oceny dopuszczającej z języka  niemieckiego odbędzie się  dodatkowy test kwalifikacyjny: powyżej 90%-4 pkt, 75%-89%-3 pkt, 55%-74%-2 pkt, poniżej 55% uczeń pisze poprawę testu, b) za ocenę z języka obcego: celujący lub bardzo dobry-4 pkt., dobry-3 pkt., dostateczny-2 pkt., c)za ocenę zachowania: ocena wzorowa-4 pkt., ocena bardzo dobra-3 pkt., ocena dobra-2 pkt., ocena poprawna – 1 pkt.2.średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na półrocze 2016/2017: a) za średnią ocen z przedmiotów zawodowych: większą lub równą 5-4 pkt., większą lub równą 4-3 pkt., większą lub równą 3-2 pkt., większą niż 2-1 pkt.Uczeń zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie jeśli spełni warunek zawarty w punkcie 1 regulaminu rekrutacji oraz otrzyma minimum 8 punktów. W przypadku równej punktacji kryteria rozstrzygające to wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych, a w dalszej kolejności ocena z języka niemieckiego. Lista zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona po klasyfikacji semestralnej w pierwszym tygodniu lutego 2017 roku. W projekcie zostanie stworzona lista  rezerwowa dla 4 uczniów na wypadek, gdyby któryś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie. Rodzice/ prawni opiekunowie będą musieli wyrazić zgodę na wyjazd swojego dziecka. Na spotkaniu, koordynator projektu przedstawi uczniom założenia projektu oraz udzieli odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.                                                                              
	Competences: Uczestnicy projektu po zrealizowaniu mobilności zagranicznej nabędą następujące kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:Wiedza - w ramach stażu zagranicznego uczniowie będą mogli w praktyce poznać zasady działania zagranicznego przedsiębiorstwa od wewnątrz, przyswoić sposoby pracy i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.Umiejętności językowe – poprawa umiejętności  efektywnego i płynnego używania języka angielskiego i niemieckiego w życiu społecznym i zawodowym.Umiejętności organizacyjne – organizowanie stanowiska pracy, umiejętność ustalania priorytetów i współpracy z innymi podczas wykonywania zadań, zarządzanie czasem, samoocena.Umiejętności i kompetencje społeczne - umiejętność pracy w zespole, budowanie i utrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych, zdolność do samodzielnego funkcjonowania w obcym kraju, łamanie  barier kulturowychUmiejętności praktyczne technik informatyk–  projektowanie i budowanie sieci , instalowanie i konfigurowanie serwerów, monitorowanie sieci, wydajność, konfiguracja urządzeń sieciowych, administrowanie systemami operacyjnymi, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią,  wdrażanie sieci bezprzewodowych, projektowanie aplikacji internetowych, procedury bezpieczeństwa i higieny pracy.Umiejętności praktyczne technik pojazdów samochodowych – demontaż i montaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, naprawa podzespołów i zespołów, diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, naprawa układów elektrycznych i elektronicznych, organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, procedury bezpieczeństwa i higieny pracy.Umiejętności praktyczne technik handlowiec- metody i formy prezentacji towarów, konserwacja produktów i przechowywanie towarów, rozmieszczanie towarów w magazynie i sali sprzedażowej, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem, realizacja zamówień klientów, pakowanie, wydawanie i odbiór towarów.Postawy - świadomy znaczenia mobilności zagranicznej, pewny siebie w nowych sytuacjach, odpowiedzialny za siebie i innych, otwarty na nowe doświadczenia i wyzwania,  pewny swojej wartości na rynku pracy.
	LearningOutcomeCertificationCCM2Id: 31047238
	SelectedNationalCertificatesDescription: Z ramienia organizacji przyjmującej uczestnicy otrzymają następujące certyfikaty:1. Europass - dokument ten zostanie przygotowany wspólnie z organizacją wysyłającą2. dokumenty ECVET - dokumenty zostaną przygotowane przez organizację przyjmująca po zakończeniu stażuZe strony szkoły uczestnicy projektu wyposażeni zostaną w "Dziennik stażu".
	CertificatesUsageDescription: Wymienione certyfikaty zostaną wykorzystane w celu:- zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach europejskich niezależnie od ukończonej ścieżki kształcenia,- zapewnienie skuteczniejszej integracji i konkurencyjności na rynku pracy,- zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez odpowiedni stosunek do umiędzynarodowienia edukacji.Każdy uczestnik po otrzymaniu certyfikatów:- będzie miał możliwość zaprezentowania zdobytych certyfikatów nauczycielom, uczniom i rodzicom,- będzie miał możliwość dołączenia zdobytych certyfikatów do dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji na studia wyższe,- będzie miał możliwość dołączenia zdobytych certyfikatów do dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania stanowiska pracy,Szkoła w ramach promocji projektów europejskich umieści na oficjalnej stronie  internetowej i mediach społecznościowych  oraz prasie lokalnej informacje na temat zdobytych certyfikatów i ich znaczenia w dalszej karierze ucznia oraz informacje o możliwości ich zdobycia przez kolejnych uczniów.Wypełnione przez uczestników "Dzienniki stażu" jako niezbędny dokument przebiegu i realizacji stażu zostaną przeanalizowane i uwzględnione przy klasyfikacji końcoworocznej, a także wykorzystane przy planowaniu i realizacji innych projektów mobilności w przyszłości.Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz języków obcych po zapoznaniu się z treścią certyfikatów otrzymają informację na temat zdobytych przez uczniów kompetencji będących efektem odbytej mobilności. Spowoduje to skuteczniejsze i efektywne planowanie dalszego procesu kształcenia. 
	PracticalArrangements: W ramach zarządzania praktycznego i logistycznego podjęto szereg następujących czynności przed okresem mobilności. Dalsze działania będą miały miejsce w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. Wsparcie praktyczne i logistyczne w odniesieniu do zaplanowanych działań mają miejsce ze strony szkoły jak i ze strony firmy Vitalis. Powołano koordynatora projektu,  przeprowadzono podział zadań, określono sposób księgowania dokumentów. Wszystkie działania były i będą podejmowane wspólnie z organizacją partnerską drogą telefoniczną i e-mailową. Podpisano Memorandum (Załącznik 2), List Intencyjny (Załącznik 3). Zadania Szkoły przed okresem mobilności to: określenia terminu i czasu trwania wyjazdu, ułożenie programu pobytu i Tygodniowego planu zajęć (Załącznik 4) wraz z koordynatorem z organizacji przyjmującej dopasowanego do poziomu wiedzy organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczestników na podstawie przejrzystych , jasno określonych kryteriów, przygotowanie Porozumienia o programie zajęć (Załącznik 1) we współpracy z koordynatorem z organizacji przyjmującej, określenie wspólnie z organizacją przyjmującą efektów uczenia się, w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie mają zostać osiągnięte podczas stażu, przygotowanie uczestników do warunków panujących w kraju przyjmującym - dodatkowe zajęcia na terenie szkoły, szkolenie językowe, poznanie kultury i zarządzanie kwestiami związanymi z organizacją mobilności tj. wybór ubezpieczyciela i ubezpieczenie OC i NNW oraz ewentualnych kosztów leczenia, organizacja podróży autokarowej do Niemiec- wybór przewoźnika przy zachowaniu zasad konkurencyjności oraz pokrycie kosztów przejazdu z Prabut do siedziby firmy Vitalis i z powrotem, nad bezpieczeństwem i opieką w trakcie podróży jak i pobytu na praktyce czuwać będą nauczyciele - opiekunowie, sporządzenie umów i porozumień z organizacją przyjmującą i uczestnikami. W związku z prawem unijnym nie będzie konieczności wydawania wiz i pozwoleń na pracę w krajach, do których wyjeżdżają uczestnicy. Przeprowadzonych zostanie szereg spotkań organizacyjnych z uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami dotyczących  programu pobytu, podróży, opieki, ubezpieczenia, wyżywienia, niezbędnych dokumentów koniecznych do zgromadzenia przed wyjazdem. Podczas tych spotkań udzielane będą odpowiedzi na pytania dotyczące projektu. każdy z uczestników otrzyma nr telefonu i mail do  koordynatora projektu, który udzieli zainteresowanym informacji przez cały czas trwania projektu. Przeprowadzone zostaną spotkania z opiekunami uczestników przed i po wyjeździe grup na staż. W trakcie mobilności: zapewnienie opieki uczestnikom spoczywać będzie na nauczycielach-opiekunach wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za uczniów w miejscu stażu ze strony firmy Vitalis, organizacja czasu wolnego we współpracy z organizacją przyjmującą, zapewnienie odpowiednich metod komunikacji podczas mobilności, wdrożenie systemu monitorowania przebiegu projektu wraz z przedstawicielem firmy Vitalis, prowadzenie i dokumentowanie przebiegu projektu z uwzględnieniem efektów uczenia się.Zadania ze strony firmy Vitalis to: odbiór grup z miejsca przyjazdu - dworzec Lipsk, zakwaterowania uczestników (pokoje 3-6-os z łazienkami) i wyżywienie uczestników (śniadania w formie szwedzkiego stołu; obiadokolacja: ciepły posiłek w formie obiadu, organizacja paczek śniadaniowych dla grup odbywających staż poza terenem firmy Vitalis, zapewnienie na terenie ośrodka małej wyposażonej kuchni, przygotowanie wraz z koordynatorem z organizacji wysyłającej programu stażu, organizacja transportu lokalnego na okres pobytu grupy, spotkanie zapoznawcze z grupą, przekazanie informacji o stażu, wręczenie planów miasta, zapoznanie z miejscami stażowymi i z regulaminem ośrodka, organizacja zwiedzania Lipska i informacje na temat miejscowości Schkeuditz, wsparcie logistyczne w formie dowozu uczniów (poza grupami, które mają staż na terenie firmy Vitalis), pomoc językowa, monitoring przebiegu stażu i przekazywanie informacji koordynatorowi jak i nauczycielowi opiekunowi, wsparcie organizacyjne dla nauczyciela, organizacja programu kulturalnego,  organizowania wizyt zawodowych, firma Vitalis posiada na swoim terenie klub młodzieżowy, boiska sportowe, internet bezprzewodowy, dostępność w razie wypadków przez 24h na dobę - wizyty u lekarza czy w szpitalu,  przygotowanie dokumentacji kończącej pobyt grupy: certyfikaty, europassy, raporty końcowe. Po zakończeniu stażu Szkoła dokona ocena rozwoju zawodowego i osobistego uczestników, uzna osiągnięte efekty uczenia się, upowszechni wyniki, przekaże informacje o projekcie firmom regionalnym, umieści informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły i dokona ocenę projektu. Firma Vistalis po zakończeniu stażu upowszechni wyniki, przekaże informacje o projekcie firmom regionalnym icumieści informacje o projekcie na stronie internetowej firmy.
	QualityAndManagement: Pierwszym krokiem podjętym przez szkołę było zdiagnozowanie i określenie  potrzeb uczniów i ich rodziców, pracodawców z którymi szkoła współpracuje oraz nauczycieli. Przeprowadzone rozmowy oraz ankiety wskazywały na potrzeby poszerzenia między innymi umiejętności zawodowych praktycznych zdobywanych za granicą. Powołano więc zespół, który nawiązał współpracę z firmą Vitalis. Zarządzanie projektem i jego jakością przebiega poprzez:- rozmowy telefoniczne oraz kontakty e-mailowe w celu negocjacji programu szkolenia oraz dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika,- ustalenie terminu stażu, tj. 19.03.2017 - 01.04.2017 r.-określanie zakładanych efektów uczenia się w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie  uczestnik ma nabyć podczas mobilności,-sporządzenie i podpisanie treści porozumienia o programie zajęć, podpisane przez uczestnika, aby zakładane efekty uczenia się były zrozumiane dla wszystkich zaangażowanych stron,-uzgodnienie metod monitoringu i mentoringu,-uzgodnienie treści  i podpisanie Cooperation Agreement (Załacznik 3), Memorandum Of Understanding (Załącznik 2) oraz Learning Agreement (Załącznik 1)-określenie metod komunikacji w trakcie mobilności.-przygotowaniu uczestników do wyjazduPo zakończeniu projektu wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta podsumowująca. Uczestnicy złożą także sprawozdania oraz dokonają prezentacji zdobytej wiedzy i umiejętności. Zostanie także przygotowana drukowana publikacja przestawiająca zdjęcia i relacje z pobytu młodzieży. Będzie ona kolportowana na terenie miasta i gminy.  Do Narodowej Agencji zostanie sporządzone i przekazanie stosowne sprawozdanie. Odpowiedzialnymi za prawidłowe zarządzanie projektem oraz jego jakością są Sebastian Więckowski - dyrektor szkoły, oraz Andrzej Bożek - koordynator projektu. W trakcie pobytu za granicą opiekunowie wraz z przedstawicielami organizacji przyjmującej będą realizować program stażu zgodnie z wspólnymi ustaleniami.
	ParticipantsPreparationDescription: Działania przygotowawcze  do zrealizowania przed okresem mobilności mają na celu:-przeprowadzenie procesu rekrutacji od 1 września 2016 roku, w oparciu o jasne i obiektywne kryteria - Hanna Pułka, Agnieszka Domagalska,Tomasz Brodacki i Mirosław Papis.-zapoznanie z celami i programem  stażu zagranicznego od 1 września 2016 roku - koordynator Andrzej Bożek,-zawarcie kontraktu z uczestnikami projektu dotyczącego przestrzegania wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z realizacją stażu, 16 grudnia 2016 roku - Andrzej Bożek-podpisanie Porozumienia o programie zajęć, 16 grudnia 2016 roku - Andrzej Bożek-zajęcia wspomagające kompetencje językowe  i społeczne oraz zwiększające świadomość kulturową uczestników projektu (tradycje, specyfika regionu, historia regionu) w ilości 40 godzin od 9 stycznia do 28 lutego 2017 roku, prowadzone w szkole - Agnieszka Domagalska, Tomasz Brodacki, Hanna Pułka, Bernard Reks-warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne uczestników od 9 stycznia do 28 lutego 2017 roku - Tomek Brodacki-przeprowadzenie instruktażu w zakresie bezpieczeństwa w trakcie podróży i pobytu oraz higieny pracy, 28 lutego 2017 roku - Andrzej Bożek, Bernard Reks, Mirosław Papis.Zajęcia wspomagające kompetencje językowe w wymiarze 20 godzin  mają na celu diagnozę posiadanej wiedzy, rozwijanie słownictwa zawodowego oraz komunikacyjnego. Zajęcia zwiększające świadomość kulturową w wymiarze 10 godzin mają na celu przybliżenie uczestnikom regionu Niemiec, w którym odbywać się będą 2 tygodniowe staże oraz zapoznanie uczniów z historią i specyfiką tego regionu. Zajęcia zwiększające kompetencje społeczne w wymiarze 10 godzin mają na celu przygotowanie młodzieży do pierwszego w życiu wyjazdu za granicę. 
	MainActivitiesDescription: Działania organizacyjne  Szkoły przed wyjazdem:-wybór odpowiedniego kraju docelowego - organizacji przyjmującej,-nawiązanie ścisłych kontaktów z  koordynatorem ze strony firmy Vitalis- osobisty, telefoniczny i e-mailowy-określenia terminu i czasu trwania wyjazdu, podpisanie Cooperatin Agreement (Załącznik 3), Memorandum of Understanding (załacznik 2),-ułożenie Programu pobytu (Załącznik 4) wraz z koordynatorem z organizacji przyjmującej dopasowanego do poziomu wiedzy uczestników,-organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczestników na podstawie przejrzystych , jasno określonych kryteriów,-przygotowanie Porozumienia o programie zajęć (Załącznik 1) we współpracy z koordynatorem z organizacji przyjmującej,-określenie wspólnie z organizacją przyjmującą efektów uczenia się, w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie mają zostać osiągnięte podczas stażu,-sporządzenie umów i porozumień z organizacją przyjmującą i uczestnikami-przygotowanie uczestników do warunków panujących w kraju przyjmującym, szkolenie językowe, poznanie kultury-zarządzanie kwestiami związanymi z organizacją mobilności (ubezpieczenie, podróż, zakwaterowanie, bezpieczeństwo i opieka)W trakcie mobilności:-zapewnienie opieki uczestnikom i organizacja czasu wolnego we współpracy z organizacją przyjmującą-zapewnienie odpowiednich metod komunikacji podczas mobilności-wdrożenie systemu monitorowania przebiegu projektu-prowadzenie i dokumentowanie przebiegu projektu z uwzględnieniem efektów uczenia sięPo okresie mobilności:-dokonanie oceny rozwoju zawodowego i osobistego uczestników, uznanie osiągniętych efektów uczenia się, upowszechnianie wyników, przekazywanie informacji o projekcie firmom regionalnym, umieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej szkoły, dokonanie oceny projektu.2.Wsparcie organizacyjne i logistyczne  z ramienia Vitalis:Przed okresem mobilności: -ułożenie programu pobytu wraz z koordynatorem z organizacji wysyłającej dopasowanego do poziomu wiedzy uczestników-przygotowanie „porozumienia o programie zajęć“ we współpracy z koordynatorem z organizacji wysyłającej-przygotowanie umów pomiędzy organizacją wysyłającą oraz organizacją przyjmującą -przygotowanie Memorandum of Understanding (Załącznik 2) i Learning Agreement (Załącznik 1)   z organizacjami wysyłającymi dla projektów stosujących zasady oceniania ECVET -poinformowanie firm współpracujących z firma Vitalis o umiejętnościach uczestników i o programie stażu ustalonym z instytucją wysyłającą -regulacja kwestii finansowych w odniesieniu do ustalonego wcześniej programu pobytu W trakcie mobilności:-odebranie grup z miejsca przyjazdu - lotnisko, dworzec Lipsk-organizacja zakwaterowania i wyżywienia uczestników i  zapewnienie na terenie ośrodka małej wyposażonej kuchni-przygotowanie wraz z koordynatorem z organizacji wysyłającej programu stażu i porozumienia o programie zajęć-organizacja transportu lokalnego na okres pobytu grupy,-spotkanie zapoznawcze z grupą, przekazanie informacji o stażu, wręczenie planów miasta, zapoznanie z miejscami stażowymi i z regulaminem ośrodka-organizacja zwiedzania Lipska i informacje na temat miejscowości Schkeuditz -wsparcie logistyczne w formie dowozu uczniów do miejsca stażowego w pierwszy dzień pobytu - pomoc językowa.-monitoring przebiegu stażu i przekazywanie informacji koordynatorowi jak i nauczycielowi opiekunowi-wsparcie organizacyjne dla nauczyciela - propozycje organizacji czasu wolnego dla uczniów-organizacja programu kulturalnego, organizacja przejazdów i przewodników-możliwość zorganizowania kursów językowych: język niemiecki lub język angielski-możliwość zorganizowania wizyt zawodowych-organizacja czasu wolnego: firma Vitalis posiada na swoim terenie klub młodzieżowy oraz boiska sportowe, internet bezprzewodowy-dostępność w razie wypadków przez 24h na dobę - wizyty u lekarza czy w szpitalu -pomoc językowa również w razie konieczności w innych sytuacjach, jak np. monitoring stażu czy przejmowanie tłumaczeń podczas szkoleń dla uczniów-przygotowanie dokumentacji kończącej pobyt grupy: certyfikaty, europassy, raporty końcowePo okresie mobilności:-upowszechnianie wyników, przekazywanie informacji o projekcie firmom regionalnym, umieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej firmy.Wszystkie wyżej wymienione i podejmowane działania przygotowawcze ustalane były na bieżąco w formie telefonicznej i e-mailowej.
	CooperationAndCommunicationDescription: Wszelkie istotne aspekty dotyczące dokumentacji, warunków i programu pobytu zostały uzgodnione telefonicznie i poprzez e-mail. Podczas mobilności nauczyciele będący opiekunami będą w stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielami firmy Vitalis oraz opiekunami uczniów w zakładach pracy. Przedstawiciel firmy Vitalis będzie z stałym kontakcie z osobą odpowiedzialną za ucznia w miejscu stażu, ponadto odbywać się codzienne spotkania przedstawiciela organizacji przyjmującej ze stażystami. Opiekunowie będą w stałym kontakcie telefonicznym i elektronicznym ze szkolnym koordynatorem projektu oraz rodzicami uczniów przebywających na stażu zagranicznym. Koordynator projektu będzie także w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z przedstawicielami Narodowej Agencji .
	ParticipantMonitoringDescription: Do monitorowania uczestników podczas ich pobytu za granicą użyty zostanie szeroki zakres metod i narzędzi, takich jak rozmowy, obserwacje, karty ocen, kwestionariusze, poprzez poniższe działania:-nadzór nad przebiegiem mobilności sprawowany będzie przez pracowników organizacji partnerskiej odpowiedzialnych za przebieg stażu i polskich opiekunów grupy,-pracownicy zakładów, w których odbywać się będą staże będą nadzorować proces szkoleniowy, wypełniając kwestionariusz postępów ucznia,-uczniowie będą prowadzić dziennik stażu,-minimum raz w tygodniu odbywać się będą spotkania uczniów z przedstawicielami firmy Vitalis,-zakończenie stażu skutkować będzie oceną uczniów przez pracodawców poprzez wypełnienie karty oceny ucznia,-zagwarantowany będzie stały codzienny kontakt i przepływ informacji pomiędzy opiekunami i uczniami, którzy zakwaterowani będą w jednym miejscu,-opiekunowie będą dokonywać kontroli realizacji programu praktyki i w razie potrzeby będą zgłaszać swoje spostrzeżenia przedstawicielom firmy Vitalis
	AccompanyingPersonsNeedsDescription: Nie dotyczy
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	DurationMobilityExtraDays: 12
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	NoOfActivities: 
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	TotalNumberOfActivities: 
	TotalNumberOfParticipants: 39
	TotalNumberOfParticipantsWithFewerOpportunities: 
	DistanceBandOfFlow: 
	ExpectedImpactDescription: Realizacja projektu wspólnie z organizacją partnerską niewątpliwie przyniesie dla każdej ze stron nowe doświadczenia. Bycie obywatelem Europy to dla uczniów wielka korzyść i możliwość  nabycia nowych umiejętności zawodowych, komunikowania się w języku obcym oraz  planowania własnego rozwoju. Uczestnicy projektu dzięki możliwości porównania realnych warunków pracy w zakładach krajowych i zagranicznych przeniosą zdobyte doświadczenia zawodowe w obu kierunkach. Dzięki nabytym doświadczeniom uczniowie osiągną wyższe wyniki w nauce, egzaminach zewnętrznych oraz większą konkurencyjność na rynku pracy.Wpływ projektu na organizację partnerską:- większa zdolność do działania na poziomie międzynarodowym - dzięki nowym projektom, nowym kontaktom poszerzenie wiedzy na temat międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia i dzięki temu lepsze dopasowanie programów pobytu do potrzeb organizacji wysyłających,- poszerzenie umiejętności zarządzania i organizacji staży czy szkoleń w kontekście potrzeb partnerów - dzięki sieci kontaktów możliwość wdrażania różnych wypróbowanych form organizacyjnych, dzięki nabytej elastyczności i wiedzy w kontekście potrzeb i wymogów kształcenia na płaszczyźnie międzynarodowej-dzięki organizacji większej ilości innowacyjnych i ulepszonych programów dla stażystów czy programów dla kadry kształcącej -jednoczesne podniesienie kwalifikacji własnego personelu i stworzenie bardziej nowoczesnego i dynamicznego zespołu, gotowego z zaangażowaniem i profesjonalizmem stosować dobre praktyki i nowe metody do swoich działań codziennych-podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur-zwiększenie atrakcyjności organizacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia na płaszczyźnie europejskiej dzięki pozytywnie zakończonym stażom i programom kształceniowym-dzięki kontaktom z przedsiębiorstwami w regionie - wzmocnienie procesów przejścia pomiędzy kształceniem formalnym a zatrudnieniem i przedsiębiorczością - większa atrakcyjność dla partnerów.Wpływ projektu na uczestników:-poczucie satysfakcji z nabytych kompetencji zawodowych  - teoretycznych i praktycznych,-zadowolenie z wyjazdu zagranicznego, poznania nowego kraju, odmiennej kultury i tradycji, nowych ludzi,-pewność siebie wynikająca z rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych,-zwiększenie motywacji do nauki i dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji,-wzrost mobilizacja do mobilności na krajowym i europejskim rynku pracy,-zwiększenie zaangażowania do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz świadomego poszukiwania pracy,-wzrost poczucia własnej wartości wynikający z nabytych doświadczeń oraz zdobytych certyfikatów,-satysfakcja z faktu bycia samodzielnym i odpowiedzialnym za siebie i innych uczestników projektu,-poczucie posiadania wpływu na kształtowanie własnego rozwoju,-radość z odbytej mobilności.Wpływ projektu na szkołę:-zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej,-rozwój relacji szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami,-wzbogacenie szkolnych programów, metod i narzędzi nauczania,-podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego,-zadowolenie szkoły wynikające z faktu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb uczniów,-zrealizowana mobilność wpłynie na zwiększenie atrakcyjności na lokalnych rynku edukacyjnym,-zwiększenie zdolności do działania na poziomie europejskim, -doświadczenie w tworzeniu projektów i pozyskiwaniu środków z UE. Bycie obywatelem Europy to dla uczniów wielka korzyść i możliwość  nabycia nowych umiejętności zawodowych, komunikowania się w języku obcym oraz  planowania własnego rozwoju. 
	DesiredImpactDescription: Unia Europejska daje nam możliwość swobodnego przemieszczania się między krajami członkowskimi  i  jest to wielka korzyść i szansa na współpracę partnerską w celu między innymi odbywania staży zagranicznych. Zwiększona mobilność korzystnie wpływa na promowanie, zrozumienie i szacunek wśród obywateli UE. W konsekwencji przyczynia się to do zwiększenia mobilności pracowników, a tym samym zwiększa szanse na znalezienie pracy na rynku europejskim. Wyjazdy uczniów związane ze stażem, czyli uczeniem się poprzez pracę zwiększają otwartość edukacji w ich wymiarze europejskim i międzynarodowym. Dzięki temu stają się bardziej dostępne i efektywne, budują społeczeństwo otwarte na wiedzę, nowe umiejętności i świadomość bycia  obywatelem Europy i świata. Staże zagraniczne rozwijają  kwalifikacje i kompetencje bardzo przydatne u przyszłych pracowników. Umożliwią one świadome i skuteczne działanie nie tylko na poziomie lokalnych, regionalnym ale krajowym, europejskim czy międzynarodowym. Umiejętność komunikowania się w języku obcym, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji przyniesie wymierne korzyści, zwiększając potencjał i elastyczność na rynku pracy od poziomu lokalnego do międzynarodowego. Tak wyposażony młody absolwent szkoły z odpowiednią wiedzą i praktycznymi umiejętnościami  może przynieść zatrudniającym go lokalnym pracodawcom wiele korzyści dotyczących nowych metod pracy, doświadczeń międzykulturowych, nowych pomysłów oraz korzyści związanych ze znajomością języka obcego. Wyjazdy uczniów w ramach mobilności przynoszą korzyści nie tylko im samym, ale również lokalnej społeczności budując kapitał społeczny w postaci aktywności i tożsamości lokalnej i regionalnej co wpisuje się bezpośrednio w cele zawarte w strategii rozwoju województwa pomorskiego. Współpraca sektora edukacyjnego z sektoremprzedsiębiorstw, wpływa na rozwój firm, a także wzrost poziomu inwestycji w regionie. 
	MeasuresForDisseminationDescription: W celu dzielenia się rezultatami projektu zostanie zorganizowany event, na którym zaprezentują się wszyscy uczestnicy projektu "Od Technika do Europejczyka. Nowe Doświadczenia - Większe Możliwości". W trakcie uczniowie zaprezentują  multimedialne relacje z pobytu wraz z komentarzem dotyczącym przeżyć i wrażeń. W obecności zaproszonych gości zostaną wręczone zdobyte przez uczniów certyfikaty. Odbędzie się oficjalne podsumowanie i zakończenie projektu. Na zakończenie uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami podczas dyskusji panelowej. Odbiorcami eventu oprócz  społeczności szkolnej będą:-rodzice-lokalni przedsiębiorcy,-przedstawiciele lokalnych mediów,-przedstawiciele władz lokalnych,-przedstawiciele Organu Prowadzącego i Kuratorium,-społeczność lokalna,-inne szkoły w regionieZaproszeni goście dowiedzą się o rezultatach projektu niematerialnych  jak i materialnych . Relacja z uroczystości ukaże się, na stronie internetowej szkoły, organu prowadzącego, w lokalnej prasie oraz broszurach i folderach promocyjnych szkoły rozdawanych  w trakcie Powiatowych Targów Edukacyjnych i Dniach Otwartych Szkoły. Rezultaty upowszechnione zostaną także w szkolnych gablotach. Zostanie także przygotowana drukowana publikacja przestawiająca zdjęcia i relacje z pobytu młodzieży. Będzie ona kolportowana na terenie miasta i gminy.  Do Narodowej Agencji zostanie sporządzone i przekazanie stosowne sprawozdanie. Upowszechnienie rezultatów projektu pozytywnie wpłynie na zaproszonych i ich organizacje i przyczynie się do zwiększenia rangi szkoły oraz stworzy możliwość tworzenia nowych partnerstw w przyszłości. Nasze działania i doświadczenie mogę inspirować innych do działań własnych, w celu mobilności w ramach programu Erasmus+.
	EvaluationDescription: W celu określenia czy i w jakim stopniu zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, po zrealizowaniu projektu zostanie dokonana ewaluacja. Działanie zmierzające do przeprowadzenia oceny projektu polegać będą na:-analizie dokumentów, certyfikatów i dzienników stażu-obserwacji przebiegu projektu, -przeprowadzenie rozmów i wywiadów z uczestnikami, w trakcie i po stażu,- zredagowaniu i przeprowadzeniu wśród beneficjentów ankiet przed  wyjazdem dotyczących oczekiwań i wyobrażeń,-zredagowaniu i przeprowadzeniu wśród beneficjentów ankiet po  powrocie  dotyczących spełnienia oczekiwań i wyobrażeń,-wywiady z uczestnikami,-ocenie prezentacji multimedialnej wykonanej przez każdego ucznia, dokumentującej przebieg stażu,-ocenie przebiegu eventu podsumowującego projekt,-przeprowadzeniu testu z języka niemieckiego przed i po mobilności,-podsumowaniu projektu przez koordynatorów z obu stron, Ewaluacja będzie miała na celu ocenę poziomu zaspokojenia potrzeb uczestników oraz ocenę  stopnia realizacji projektu. 
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	CountryDestination: 
	TravelGrantPerParticipantFlow: 275.00
	TotalTravelGrantPerActivityFlow: 10725.00
	TotalTravelGrantAcrossActivities: 10725.00
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	ParticipantsNumber: 
	SpecialNeedsCostsDescription: 
	SpecialNeedsTotalGrantRequest: 
	TotalSpecialNeedsTotalGrantAcrossActivities: 
	ExceptionalCostsDescription: 
	ExceptionalCostsTotalGrantRequest: 
	TotalExceptionalCostsTotalGrantAcrossActivities: 
	BudgetDescription: Brak uwag
	ProjectSummaryInNationalLanguage: Projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia - większe możliwości" skierowany jest do uczniów klasy pierwszej technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Prabutach. W projekcie, w ramach stażu zawodowego planowanie jest zorganizowanie wyjazdu 37 osobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami. Staże trwać będą dwa tygodnie w dniach od 19 marca 2017 roku do 01 kwietnia 2017 roku, w niemieckich przedsiębiorstwach branży informatycznej, mechanicznej i handlowej w Schkeuditz i Lipsku. Uczniowie biorący udział w projekcie zostaną wybrani na podstawie obiektywnych kryteriów w procesie rekrutacji. Projekt przygotowywany jest i realizowany przez nauczycieli, którzy przygotują uczniów do wyjazdu zagranicznego. Projekt zakłada upowszechnienie rezultatów oraz jego ewaluacje po zakończeniu. Partnerem ze strony niemieckiej jest firma Vitalis, której wieloletnie doświadczenie i baza gwarantują realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu. Uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, będzie to potwierdzone zdobyciem certyfikatu ECVET oraz dokumentu Europass Mobilność, co w przyszłości zwiększy ich szansę na zdobycie pracy. W ramach mobilności uczniowie poznawać będą organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a także lokalną historię, tradycję i kulturę regionu. Główne celu projektu to: zwiększenie mobilności i aktywności uczniów pochodzących z niewielkich miejscowości, zdobycie nowych doświadczeń życiowych, zwiększenie możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku, przełamywania barier i uprzedzeń kulturowych i językowych, zdobycie fachowej wiedzy zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych, zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, zdobycie wiedzy na temat historii, kultury i zwyczajów Niemiec, zwiększenie poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata, podniesienie motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły, zdobycia dyplomu i poszukiwania pracy, poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.Materialnymi rezultatami projektu będą prezentacje multimedialne, broszury informacyjne, strony internetowe, spotkania uczestników  dla zaproszonych gości, artykuły w prasie lokalnej, gabloty informacyjne, drukowana publikacja przestawiająca zdjęcia i relacje z pobytu młodzieży. Efekty projektu zostaną upowszechnione na evencie podsumowującym, na którym wszyscy uczestnicy zaprezentują swoje relacje z pobytu i podzielą się wrażeniami i doświadczeniami. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia prestiżu szkoły oraz da możliwość wykorzystania doświadczeń w zakresie programu Erasmus+ do realizacji kolejnych mobilności w przyszłości. Mobilność przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły, wzbogacenia oferty edukacyjnej i stworzeniu oczekiwanego modelu absolwenta szkoły. Doświadczenia zebrane przez uczestników i szkołę staną się inspiracją dla innych w celu wzbogacenia lokalnego kapitału społecznego. 
	ProjectSummaryInEnglish: The project ‘From the Technician to the European. New experiences–bigger opportunities’ is addressed to the students of the third class of the secondary technical school in Prabuty, to the computer scientists ,moto vehicle technicians and technician salesmen. In the project, within the internship, it is planned to organise a trip for a group of thirty seven students accompanied by two attendants. The training will last two weeks and will take place from 19th March 2017 to 01st April 2017, in the German information technology ,car companies and business branch in Leipzig and Schkeuditz.The students taking part in the project will be chosen on the basis of effective criteria during the process of recruitment. The project is prepared and realized by the teachers who are preparing the students to go abroad. The project assumes disseminating and evaluating its results after it has finished. The German partner in the project is a company Vitalis, whose longstanding experience and basis can guarantee implementation of theprearranged training programme. The students will gain knowledge, vocational and language  skills, which will be confirmed by obtaining   ECVET certificate and theEuropass Mobility document. The certificates will increase their working prospects in the future.Within the mobility the students will get to know working environment in a foreign enterprise as well as the local history, tradition and regional culture. The main objectives of the project are: increasing mobility and the activity of students coming mainly from small towns and villages, gaining new experience in life, increasing students’ ability to adapt to new circumstances, breaking the barriers, cultural and language prejudices, gaining professional vocational knowledge and skills to make use of modern technologies,mechanical and computer tools,getting to know different ways of organizing the working process, enriching students’ knowledge of German language, finding out about the history, culture and German customs,strengthening the sense of being a European and the world citizen, increasing motivation to personal growth, studying,finishing school, obtaining a diploma and looking for a job, improving the results of final exams as far as the foreign languages are concerned and improving the results of a vocational exam, as well.The tangible results of the project will be multimedia presentations, brochures, websites, meetings  of participants with invited guests, articles in the local press, showcases with the information about the project, a publication presenting photos and reports from the trip.The project effects will be disseminated at the event summing the project up, where all the participants will present their reports from the stay and will share their impressions  and experiences with the invited guests. Implementation of the project will add to the school prestige and will give the opportunity to use the experiences within Erasmus+ to realise other mobility  in the future. This mobility will contribute to the improvement in the quality of schoolwork, enriching the educational offerand creating an expected model of a school graduate. Experiences gained by the participants and school will become an inspiration for the others and will help to enrich the social local capital.
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