
 

 

 

 
 

Rekrutacja do projektu pod tytułem „Europa na celowniku”,  

nr 2020-1-PL01-KA102-081234 
 

16 grudnia rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Europa na celowniku”, 

realizowanego przez naszą placówkę, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie  

i Szkolenia Zawodowe. Projekt zakłada wyjazd 72 uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła im. 

Jana Kilińskiego w Łodzi z podziałem na dwie dwutygodniowe mobilności  

w ramach, których odbędą się praktyki zagraniczne do Grecji. 

 

Najważniejszym celem projektu „Europa na celowniku” jest rozszerzenie oferty edukacyjnej 

naszej szkoły, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego, a także podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych 

naszych uczniów oraz kadry pedagogicznej. Ma on zostać osiągnięty dzięki realizacji 

wyznaczonych celów szczegółowych takich jak: 

a) Włączenie w ramach projektu 3 kierunków kształcenia z Technikum oraz 1 kierunek ze 

Szkoły Branżowej dla osób, które nie brały wcześniej udziału w zagranicznych praktykach 

zawodowych. 

b) Zorganizowanie dwóch 2-tygodniowych mobilności zagranicznych w roku 2021 dla 

łącznej grupy 72 uczniów, następujących specjalności: technik hodowca koni, technik 

architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer. 

c) Umożliwienie podniesienia poziomu znajomości języków obcych dla 72 uczniów oraz 6 

nauczycieli zaangażowanych w projekt. 

d) Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 72 uczestników projektu, dzięki zdobyciu 

nowych doświadczeń zawodowych oraz kompetencji społecznych. 

e) Wyrównanie szans dla przynajmniej 30 uczniów o mniejszych szansach. 

f) Zwiększenie poziomu świadomości międzykulturowej a także wypracowanie otwartości na 

pojawiające się dzięki nim szanse. 

g) Nawiązanie 4 długofalowych partnerstw międzynarodowych z podmiotami sektora 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami wybranych branży. 

h) Zastosowanie europejskich metod walidacji oraz certyfikacji a także zastosowanie narzędzi 

powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą. 



 

 

 

i) Przygotowanie przez nauczycieli, którzy wezmą udział w mobilnościach, wskazówek 

dotyczących modernizacji i wyposażenia pracowni zawodowych tak, aby mogły służyć 

uczniom w uzyskiwaniu kompetencji na najwyższym europejskim poziomie. 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 72 uczniów ZSR w Łodzi. Wyjadą oni na 2 

mobilności w grupach po 36 osób każda, składających się odpowiednio z: 

a) 12 uczniów z kierunku technik hodowca koni; 

b) 12 uczniów z kierunku technik architektury krajobrazu; 

c) 12 uczniów łącznie z kierunków technik usług fryzjerskich oraz fryzjer. 

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy 

zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego 

przez Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób 

zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo 

należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone 

Koordynatorowi projektu musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze 

na rozpatrzenie wniosku. Rekrutacja do projektu będzie trwała do 19 stycznia 2021 roku. 

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, w których 

znajdują się szczegółowe kryteria rekrutacji, potrzebne do zgłoszenia się do udziału  

w projekcie. Na wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowie 

Koordynator projektu. 


