Opis działań w projekcie „Terminator 2 – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”
Projekt realizowany jest w partnerstwie z pośrednikami - Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu i firmą Move
On Solutions z Sewilli, polega na organizacji staży zawodowych w Niemczech i Hiszpanii. Ogółem
zaplanowany jest udział 72 uczniów Rzemieślniczej ZSZ z Tarnowa i Pilzna. W okresie styczeń/ luty 2017
zrealizowano dwa turnusy stażowe dla 24 uczestników w zawodach fryzjer, ślusarz, elektromechanik
pojazdów samochodowych, cukiernik, elektryk, sprzedawca, mechanik i blacharz pojazdów samochodowych,
kucharz. Rekrutacja na staże prowadzona była zgodnie z zasadami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie, poprzedzona kampanią informacyjną (ogłoszenia, spotkania), kierowana do uczniów klas drugich i
trzecich. Wszystkie materiały publikowane na bieżąco na stronie Izby Rzemieślniczej, specjalnie utworzonych
stronach na Facebook „Projekt Terminator 2” oraz na ogólnodostępnych grupach Facebook „Terminator 2
Niemcy” oraz „Terminator II Hiszpania”. Wyjazd poprzedziło przygotowanie kulturowo-językowe,
psychologiczne – udział potwierdzony certyfikatami. Wszyscy uczestniczyli w kursach językowych;
podstawowym kursie j. niemieckiego i hiszpańskiego - przygotowanie kontynuowane było w Niemczech i
Hiszpanii. Wszyscy uczestnicy otrzymali licencje kursów języka hiszpańskiego lub niemieckiego on-line z
wykorzystaniem platformy językowej OLS – wszyscy zdawali testy wstępne i końcowe.
Uczestnicy korzystali z konsultacji z j. angielskiego przy tworzeniu szeregu niezbędnych aplikacji na
staże. Dodatkowo przeszkoleni z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuacja w Erfurcie;
zapoznanie z historią, kulturą i zabytkami regionu Turyngii – wycieczka do Weimaru, Open Air Gallery,
Europejskiego Centrum Informacyjnego oraz Centrum kształcenia Zawodowego w Erfurcie; w Sewilli wycieczki po zabytkach Sewilli, zapoznawanie z zabytkami i kulturą Andaluzji, wycieczki na Gibraltar i do
Cadiz. Zrealizowano szereg zaplanowanych wycieczek rekreacyjnych; wyjść na kręgle, tor kartingowy,
lodowisko i wypadów do restauracji na lokalne przysmaki.
W związku z wymaganiami wniosku aplikacyjnego oraz uczestnictwem osób nieletnich, wybrano
dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na opiekunów pedagogicznych stażystów. Zorganizowano podróż
grupową, pod nadzorem opiekunów.
Przejazd do Erfurtu odbył się najkorzystniejszym środkiem transportu - podstawionym busem, do
Hiszpanii zaplanowano; przejazd podstawionym busem na lotnisko i przelot liniami Norwegian z Warszawy
do Malagi oraz podróż podstawionym busem z lotniska do campusa w Sewilli. Podróż powrotna odbyła się na
identycznych warunkach, w odwrotnej kolejności.
W Sewilli firma pośrednicząca Move On Solutions (EMTA) przygotowała miejsca praktyk dla 12
stażystów; zakład fryzjerski Peluquería Beth, sklepy Toro del Oro i Sangre Española, zakład blacharski Taller
de Chapa y Pintura Aljarafe-El Manchón, warsztat samochodowy Norauto S.A.U, zakład cukierniczy
Confitería Lola S.L. oraz restauracja El Perro Viejo Tapas Bar. Equipo MpuntoR .
Izba Rzemieślnicza w Erfurcie zorganizowała staże dla 12 osób w; salonie samochodowym –
Autohaus M. Flügel GmbH, cukierniach Bäckerei und Konditorei Rüger, Cafe Bauer Erfurt, zakłady
fryzjerskie JUST MEN, Carla Diem, Klier, zakład elektryczny Elektrofirma Jens Stollberg, zakład ślusarski
Kunst- und Bauschlosserei Riedl.
Uczestnicy zakwaterowani zostali w wybranych i wcześniej sprawdzonych hostelach, spełniających wymogi
bezpieczeństwa, wygody i łatwego dojazdu do pracy. W Sewilli był to kampus studencki Fernando Villalon w
podmiejskim Bormujos. Standard hotelu to pokoje dwuosobowe wyposażone w funkcjonalną kuchnię
(samodzielne przygotowywanie posiłków) i łazienkę, dostęp do WIFI, możliwość korzystania z pralni,
siłowni, sali komputerowej i telewizyjnej, wygodny dojazd autobusami do zakładów pracy. W Erfurcie grupa
była zakwaterowana w schronisku młodzieżowym Jugendherberge Erfurt. Standard to pokoje czteroosobowe z
łazienkami, stołówka z pełnym wyżywieniem (włącznie z możliwością przygotowania „lunch pack”, sala TV świetlica, dostęp do WIFI, wygodny dojazd tramwajami do miejsc pracy.
Przed wyjazdem każdy uczestnik podpisał Umowę pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem
mobilności (osobą uczącą się) w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, w której określono
terminy stażu, wysokość dofinansowania i sposób przekazania funduszy oraz warunki ubezpieczenia.
Uczestnicy zostali poinformowani o konieczności wykupienia sobie pakietu ubezpieczenia zdrowotnego, OC i
NNW podczas pracy i poza nią w PZU S.A. Dodatkowo każdy posiadał kartę EKUZ.
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Osiągnięte zostały następujące rezultaty projektu „miękkie” takie jak; podniesienie umiejętności
zawodowych oraz kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów, wzrost ich umiejętności
adaptacyjnych, poznanie specyfiki zagranicznego rynku pracy, przygotowanie do pracy w środowisku
wielokulturowym, kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w Hiszpanii i Niemczech zwiększyły
konkurencyjność stażystów na lokalnym rynku pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie
własnej działalności.
Rezultaty „twarde” to; każdy z 24 uczestników przepracował średnio po 170 godzin stażowych,
uczestniczył w 72 godz. kursów przygotowujących do wyjazdu i wsparciu językowym on-line na platformie
OLS, otrzymał 3 certyfikaty potwierdzające kwalifikacje (Europass Mobilność, Certyfikat wystawiony przez
pracodawcę – z suplementami wystawionymi w języku angielskim lub niemieckim oraz Dyplom ukończenia
kursu). Każdy zdobył umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim/ niemieckim na poziomie
komunikatywnym A1. Przed wyjazdem na staże uczestnicy wypełniali ankiety, które miały na celu zbadanie i
diagnozę oczekiwań uczestników projektu, przygotowujących się do wyjazdu na staże w Sewilli i Erfurcie.
Wszyscy uczestnicy projektu zdecydowanie liczyli na podniesienie umiejętności zawodowych i językowych.
Stażyści poznali nowe rozwiązania technologiczne typowe dla regionu i charakterystyczne dla
zawodów przez nich reprezentowanych. Mieli możliwość rozwoju umiejętności kluczowych, których zdobycie
w ich warunkach życiowych byłoby w dużym stopniu utrudnione. Zaobserwowano wzrost pozytywnych
wypowiedzi uczestników w stosunku do badań przeprowadzonych w połowie stażu oraz krytyczne spojrzenie
na problem emigracji zarobkowej i zatrudniania w Unii Europejskiej. Wszyscy podkreślali znaczenie
znajomości języka obcego na poziomie konwersacji na współczesnym rynku pracy. Podkreślano wysoki
profesjonalizm partnerów w Hiszpanii i Niemczech, zarówno na etapie przygotowawczym jak i realizacyjnym.
Wszyscy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa i polecają innym uczniom wyjazdy na staże zagraniczne.
Wszyscy 24 uczestnicy po przyjeździe wypełnili końcowe raporty online w systemie Mobility Tool.
Uczestnikom mobilności przyznano licencje na kursy online na podstawie wyników testu biegłości języka
hiszpańskiego lub niemieckiego z wykorzystaniem platformy językowej OLS - wsparcie językowe online.
Wszystkie 24 osoby wypełniły końcowy test biegłości i otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Przeprowadzono rekrutację na kolejny wyjazd na zagraniczne staże zawodowe (maj 2017r.- turnus
tylko w Hiszpanii), wyłoniona została grupa 12 uczniów z RZSZ z Tarnowa i Pilzna wśród których
reprezentowane są zawody; fryzjer 4 os., kucharz 2 os., elektromechanik poj. samoch. 5 os., cukiernik 1os.
Uczestnicy na spotkaniu informacyjnym z rodzicami zostali zapoznani z regulaminem stażu, warunkami
przejazdu i dofinansowania, podpisali stosowne zobowiązania i uczestniczyli w kursach przygotowujących do
stażu. Każdy otrzymał licencję na kurs j. hiszpańskiego online na platformie językowej OLS, wypełnił
wstępny test biegłości językowej i rozpoczął kurs na poziomie A1. Przeprowadzone zostały zajęcia
przygotowania kulturowo-językowego, psychologicznego i pedagogicznego. Kandydaci opracowali aplikacje
zawodowe oraz CV w formacie Europass, przesłane za pośrednictwem hiszpańskiego partnera do firm
przyjmujących stażystów. Partner pośredniczący EM Training Agency z Sewilli przygotował dla każdego
uczestnika szczegółowy program stażu. Zakupiono bilety na przelot liniami Norwegian na trasie Warszawa/
Malaga/ Warszawa i grupa pod fachową opieką doświadczonego pedagoga wyrusza w daleką podróż na
podbój Sewilli.
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