
Opis projektu/działań 

 POWER 2019/2020 

Projekt „Młodzi z „Krakówki” za granicą” realizowany w ramach programu POWER  
(Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na zasadach projektu 
ERASMUS+ współfinansowanego przez Unię  Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2019/2020. 

Budżet- całkowita kwota dofinansowania projektu: 323 272, 35 PLN. 

Projekt ma na celu objąć wsparciem 40 uczniów i 4 opiekunów, którzy będą realizować program 
praktyk zawodowych na Węgrzech- w Budapeszcie. Harmonogram pracy został opracowany na 
okres 3-tygodniowych praktyk zawodowych.  
Działaniami projektowymi objętych zostanie: 
1) 20 osób z zawodu technik hotelarstwa, które będą pracować w Hotelu President  Budapeszt,  
2) 20 osób z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, które będą pracować w firmie Express 

Nyomda  Budapeszt. 
Realizacja projektu nastąpi w dwóch terminach/mobilnościach: 

1. Termin: 03.05. do 23.05.2020 roku (w tym dwa dni na przejazd),praktyki zrealizuje  
10 os. z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz 10 os. z zawodu technik hotelarstwa 

2. Termin: 13.09.do 03.10.2020 roku (w tym dwa dni na przejazd),praktyki zrealizuje 
10 os. z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz 10 os. z zawodu technik hotelarstwa 

Uczniowie podczas praktyk będą wykonywać pracę 5 dni w tygodniu,  
pracując 7-8 godzin dziennie w grupach 5-osobowych.  
Każda 5-osobowa grupa będzie miała własnego mentora na miejscu pracy. 
Język roboczy: angielski. 
 
Zadaniem szkoły będzie zorganizowanie podróży do Budapesztu.  
Szkoła podpisze umowę z firmą transportową, która zawiezie uczniów do miejsca kwaterunku, 
gdzie uczniowie i opiekunowie będą mieszkać przez 3 tygodnie.  
W autokarze zostanie zapewniona apteczka pierwszej pomocy. 
Na trzytygodniowe praktyki szkoła zapewni i podpisze umowę o ubezpieczenie uczniów oraz 
nauczycieli. Ubezpieczenie będzie kombinacją ubezpieczenia od wypadku, choroby i 
odpowiedzialności za spowodowane straty na miejscu praktyk (od odpowiedzialności cywilnej). 
Przed wyjazdem zadaniem uczniów i opiekunów będzie wyrobienie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uczniowie wyrobią także kartę ISIC, a nauczyciele 
międzynarodową legitymację nauczyciela. 
Dla uczestników programu zostanie przygotowana lista z ważnymi adresami oraz numerami 
telefonów ze znajdującymi się w pobliżu pracy/apartamentu szpitalami. Dostaną także numery 
telefonów firm taksówkarskich. 
Uczniowie i nauczyciele będą nocować w Duna Apartman Ház, który znajduje się obok Bazyliki 
Świętego Stefana.  
W budynku znajduje się 6-7 apartamentów. W każdym apartamencie jest 
prywatna łazienka, wyposażona kuchnia. (apartamenty są 1-, 2-, 3-pokojowe, w których 
znajduje się od 2 do 6 łóżek na powierzchni 40-70m2). 
Śniadanie zostanie podane codziennie rano w Corso Cafe, które znajduje się w sąsiedztwie 
apartamentu. Uczniowie będą spożywać obiady w zakładach pracy,  
a nauczyciele w apartamencie. 
Obiad zapewni firma cateringowa Interfood (https: //www.interfood.hu/). Praktykanci będą mogli 
korzystać z kuchni znajdującej się w firmie. Kolacja zostanie zorganizowana w restauracji 
Gastland, która jest typem restauracji „all you can eat”, w której każdy bez ograniczeń może 

  



jeść i wybrać dowolne dania z ok. 60-80 dań (przystawki, zupy, dania główne, desery, sałaty). 
W ten sposób każdy uczestnik projektu znajdzie odpowiednie dla siebie danie. 
Opiekunowie będą odpowiedzialni za zakup biletów na komunikację miejską. W dniach wolnych 
od pracy uczniowie wraz z opiekunami będą zwiedzać miasto. Planowane wizyty: Pałac Cudów, 
Parlament Węgierski, Węgierskie Muzeum Narodowe, Baszta Rybacka. 
 
Przedstawienie miejsc praktyk 
 
- Hotel President, hotel czterogwiazdkowy, znajduje się na najbardziej eleganckiej ulicy 
Budapesztu, która jednocześnie mieści się w centrum biznesowym, rządowym i historycznym. 
Hotel ma 106 pokojów, które są urządzone w wyjątkowym stylu. 
Hotel posiada także 2 apartamenty. Hotel President mieści się obok Narodowego Banku Węgier 
i Ambasady Stanów Zjednoczonych oraz zaledwie kilkaset metrów od Bazyliki św. Stefana 
 i Parlamentu. Dzięki dobremu usytuowaniu najważniejsze atrakcje turystyczne Budapesztu są 
łatwo dostępne dla gości, co umożliwia zwiedzanie miasta pieszo. 
 
- Usługi świadczone przez Express Nyomda Budapest (Alpha-vet Kft): przygotowywanie 
prospektów w małych i dużych nakładach, przygotowywanie prospektów z gotową grafiką lub z 
zaprojektowaniem indywidualnej grafiki. Firma opracowuje katalogi firmowe, broszury firmowe 
katalogi produktów, katalogi usług, katalogi cen oraz wiele innych drukowanych materiałów dla 
krajowych lub zagranicznych, dużych lub małych firm. Firma stosuje najnowocześniejsze 
technologie. 
Drukowanie plakatów, posterów, do użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego, druk offsetowy 
lub cyfrowy, cały proces realizacji zamówienia (projektowanie, montaż, naświetlanie, druk) 
usługa przygotowania projektów graficznych plakatów/posterów. 
Grafika 3D: projektowanie, wykonanie, grupa grafików jest dobrze przygotowana do 
kreatywnego projektowania, modelowania w 2D lub 3D, 
Stosowane procedury technologiczne i narzędzia: 
- narzędzia do wykonania grafiki i animacji trójwymiarowej. 
- oprogramowanie 3D Studio Max (3ds Max), 
- Maya 3D oprogramowanie do tworzenia animacji 
- narzędzia do cyfrowego malowania (cyfrowy ołówek, cyfrowa tablica, skaner, monitory 
graficzne). 
 
Wsparcie językowe 
Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w kursie językowym, który będzie trwać 20 
godzin (5 lekcji tygodniowo przez 4 tygodnie). W ten sposób będą mieli okazję na poszerzenie 
wiedzy i słownictwa zawodowego, które ułatwią wykonanie pracy.  
Przed i po zajęciach przygotowawczych oraz po powrocie do domu, uczniowie rozwiązują test 
językowy. Co będzie służyć do mierzenia/sprawdzenia kompetencji językowych, postępów 
językowych uczniów. Każdy uczeń po ukończeniu kursu językowego otrzyma laminowany 
dyplom, który potwierdzi zakończenie kursu językowego.  

 Za przygotowanie będzie odpowiadać nauczyciel języka angielskiego. 
 
Przygotowanie kulturalne 
W organizacji projektu należy podkreślić potrzebę akceptacji innej kultury oraz reguł 
 i różnic, jakie obowiązują w środkach transportu, w wyżywieniu i w zwyczajach.  
W trakcie kursu uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z danym regionem pod względem 
geograficznym, historycznym, religijnym, ze zwyczajami, specjalnymi zachowaniami i normami 
komunikacyjnymi (4godziny).  

 Przygotowaniem zajmie się nauczyciel geografii. 
 

Przygotowanie na temat kompetencji społecznych (3 godziny).  
Jest to niezbędne do tego, aby osoby uczestniczące w projekcie 
 (uczniowie jak i nauczyciele) byli świadomi następnych kwestii: 
- rozumienie kompetencji społecznych, możliwość ich rozwijania w naszej szkole 



- czynniki wpływające na rozwój kompetencji społecznych 
- czynniki wynikające z osobowości jednostki 
- czynniki reprezentowane przez rodzinę 
- czynniki wynikające z otoczenia szkolnego 
- kiedy kompetencje społeczne są rozwinięte? 
- rola szkoły w rozwijaniu kompetencji społecznych 
- techniki mierzenia umiejętności społecznych 
- testowanie programu 
- rozwijanie kompetencji społecznych w trakcie mobilności 
W trakcie przygotowania wykorzystamy opracowany przez nas materiał do rozwijania 
kompetencji społecznych, który dotyczy wszystkich wyżej wymienionych obszarów.  
Nauczyciele i uczniowie oddzielnie zostaną przygotowani do rozwijania kompetencji 
społecznych, jednak obie grupy zapoznają się z pojęciem kompetencji społecznych, jego 
znaczeniem, czynnikami, które wpływają na te kompetencje. Poza tym uczniowie zostaną 
przygotowani do zadań, które będą na nich czekać podczas realizacji programu praktyk,  
a nauczyciele będą przygotowani do sposobu przeprowadzenia, koordynowania ćwiczeń 
mających na celu rozwój kompetencji społecznych. 

 Wdrożeniem materiałów zajmie się dyrektor i koordynator projektu.  
 
Zajęcia z pedagogiem.  
Ze względu na to, iż większość uczniów nie była jeszcze za granicą, lub nie była tak długo 
oderwana od swojego rodzinnego otoczenia, przyjmujemy że tego typu zajęcia są konieczne w 
celu mentalnego przygotowania do wyjazdu. Każdy uczestnik weźmie udział  
w 1x4-godzinnym grupowym przygotowaniu psychologicznym.  
Szczególną troską zostaną objęte uczniowie pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, 
dla których szkoła zorganizuje dodatkowe 45-minutowe przygotowanie. 

 Za przygotowanie będzie odpowiadać pedagog szkoły. 
 
Całe przygotowanie posiada jeden etap zagraniczny, gdzie uczniowie będą uczestniczyć 
W szkoleniu BHP w języku angielskim. 
 
Po odbytym stażu uczestnicy otrzymają takie dokumenty jak: 
• Certyfikat kursu językowego  
• Certyfikat praktyki zawodowej wystawiony przez pracodawcę, 
• Certyfikat Europass. 
 
Powyższe certyfikaty, a w szczególności Europass i potwierdzenie efektów kształcenia  
w ramach systemu ECVET w znacznej mierze ułatwią uczniom start w zawodzie i udział  
w kształceniu przez całe życie. 
 


