
                                             

                   

 

W ramach projektu pt. „Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080467 

współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe,                            

Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2020.               

Podsumowanie projektu pt. „Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość” -  

- praktyki uczniów z ZS nr 3 w Pabianicach 

 

82 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic odbyło praktyki zawodowe w Grecji w 

maju i czerwcu bieżącego roku. W ramach pierwszej mobilności w terminie 23.05 – 05.06.2021 r. na staż 

wyjechało 41 uczniów z profilu technik usług fryzjerskich i technik hotelarstwa, w drugim terminie 6-19.06.2021 

r. praktyki odbyło również 41 uczniów z profilu technik logistyk i technik fotografii i multimediów. W każdej turze 

opiekę nad uczniami sprawowało 4 opiekunów – nauczycieli ze szkoły. Projekt pt. „Zagraniczny staż krokiem w 

zawodową przyszłość” nr 2020-1-PL01-KA102- 080467 współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej 

Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna, konkurs 2020. 

Łączna kwota dofinansowania wynosi 148 902,00 euro, a projekt realizowany jest w okresie 12 miesięcy, od 

01.10.2020 r. do 30.09.2021 roku. Grecką organizacją przyjmującą, odpowiedzialną za realizację i przebieg 

praktyk na miejscu, zakwaterowania i opiekę nad grupą podczas mobilności oraz realizację programu 

kulturowego była Kika Mobility Training Center Ltd., Greece. 

24 czerwca odbyło się oficjalne rozdanie certyfikatów uczestnictwa w wersji polskiej wraz z 

podsumowanie praktyk i zdobytych umiejętności przez uczniów z ZS3. Uczestnicy podczas prezentacji 

przedstawili korzyści jakie niesie udział w zagranicznym programie Erasmus + szerszej społeczności.  

 

Korzyści wyniesione z realizacji projektu to: 

- przede wszystkim rozwój wśród uczniów kompetencji i umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych 

oraz personalnych 

- zdobycie przez uczestników certyfikatów i dokumentów Europass pożądanych w późniejszej ścieżce kariery 

zawodowej 

- kolejne doświadczenie Szkoły w realizacji projektów międzynarodowych  

- poszerzenie kontaktów z firmami i greckimi zakładami pracy z branży logistycznej, foto, fryzjerskimi oraz 

hotelami 

- promocja Szkoły oraz organizacji partnerskiej Kika Mobility  

 

Po więcej zdjęć zapraszamy na stronę projektu na Facebook-u, fotorelacja z praktyk i całego wyjazdu 

prowadzona przez młodzież i opiekunów – ZS 3 Pabianice Erasmus + 2020: https://www.facebook.com/ZS-3-

Pabianice-Erasmus-2020-102807148669128 
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