PODSTAWOWE INFORMACJE O POBYCIE W REGGIO EMILIA
Przybliżony termin mobilności, pobyt w Reggio Emilia od 16. 08. 2021 do 11. 09. 2021r.
Dojazd/powrót autokarem rejsowym
1. Lokalizacja i podstawowe informacje o mieście - uczniowie będą zakwaterowani w Reggio Emilia, pod
adresem: Residence Palazzo del Carbone, Via del Carbone 3, 42121 Reggio Emilia. Ze względu na wąskie
uliczki autokar nie dojeżdża na miejsce, ale można zaparkować w pobliżu na Piazzale Roversi. Rezydencja to
nowy budynek, warunki są bardzo dobre. Przeważnie są tam apartamenty, które składają się z kilku pokoi (2, 3
osobowych). Każdy z takich apartamentów ma dostęp do aneksu kuchennego i do 1 lub 2 łazienek (1 łazienka
na max. 5-6 os.). Łazienki są wyposażone w pralki, suszarki na ubrania itp. Aneksy są wyposażone w
podstawowe naczynia, garnki, sztućce, kuchenkę, itp. Kuchenki mikrofalowe, czajniki i żelazka są dostępne, z
tym, że jest ich kilka, więc uczniowie muszą się ze sobą dzielić. Podział pokoi zostaną przekazane szkole przed
mobilnością.

W ośrodku jest wifi, TV jest niedostępne.
Po przyjeździe uczniów i ich zakwaterowaniu uczniom zostanie przekazany regulamin ośrodka oraz uczniowie
zostaną oprowadzeni po najbliższej okolicy w celu poznania najważniejszych punktów w mieście, tj. gdzie znajdują

się m.in. apteka, sklepy, restauracje. Również w pierwszych dniach pobytu zostanie zorganizowana Gra Miejska w
Reggio Emilia, podczas której uczniowie poznają zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej i topografię miasta.
Uczniowie otrzymają Info-Packi, czyli podstawowe informacje o mieście i okolicy. Zarówno uczniowie, jak i
opiekunowie powinni też zostać zapoznani z Vademecami odbywania mobilności.
2. Posiłki - uczniowie będą mieć opłacone kolacje. Od partnera dostaną ponadto na każdy tydzień pobytu 50 € na
osobę (razem 200 € w okresie miesięcznego pobytu) na swoje wydatki żywieniowe (np. zakupy śniadaniowe).
Opiekunowie również dostaną kieszonkowe w takiej samej wysokości. Uczniowie i opiekunowie powinni otrzymać
też dodatkowo kieszonkowe ze strony szkoły (np. po 200 euro). Zatem śniadania i ewentualny obiad/lunch
uczniowie i opiekunowie przygotowują sobie sami. Sklepy, gdzie można kupić artykuły żywnościowe są blisko
budynku zakwaterowania uczniów. Trzeba tylko uprzedzić uczniów by kupowali w marketach, bo małe sklepiki są
bardzo drogie. W budynku, w którym będą zakwaterowani, mają dostęp do aneksów kuchennych wyposażonych
w odpowiednie sprzęty: kuchenkę, lodówkę, garnki, talerze, sztućce itp., więc bez problemu mogą samodzielnie
przygotowywać posiłki.
Kolacje są organizowane zazwyczaj blisko miejsca zakwaterowania uczniów. Jest to pierwsze albo drugie danie. Z
tym, że pierwsze danie we Włoszech to makaron, Ravioli, Lasagne. Drugie danie to mięso/ravioli lub pizza.
Zazwyczaj na początku tygodnia uczniowie wraz z opiekunem ze strony partnera wspólnie ustalają menu na cały
tydzień. Kolacje we Włoszech wydawane są między 19.00 a 23.00.
Jeśli chodzi o śniadania to uczniowie mogą również jeść je w pobliskich kawiarniach/barach blisko miejsca, gdzie
są zakwaterowani, tak jak czynią to Włosi. Jedzą wtedy typowo włoskie śniadania, czyli słodki rogalik, ewentualnie
słoną bułkę/mini pizzę i piją kawę albo herbatę. Ceny takich śniadań to około 3-5 € (kawa 1 €, rogalik 1 €, kanapka
3 €).
3. Dojazdy na praktyki – uczniowie i opiekunowie otrzymują bilety na transport lokalny (bilety miesięczne lub
tygodniowe). Bilety są ze zdjęciem, dlatego szkoła będzie zobowiązana przesłać skany zdjęć uczniów i opiekunów.
Każda osoba otrzyma mapkę z dojazdem do pracy (ID Card) oraz w pierwszym dniu praktyki zostanie
odprowadzona do pracy przez opiekuna ze strony Partnera. W zależności od potrzeb jest to osoba polsko albo
anglojęzyczna. Organizacja przyjmująca stara się by dojazd do miejsca praktyk nie trwał dłużej niż 1 godzinę.
4. Rozrywka - uczniowie mają zapewnione wycieczki do Mediolanu i Wenecji. Z poniższych atrakcji mogą Państwo
wybrać takie, które będą opiewały maksymalnie na kwotę 20 € na osobę w ramach obydwu wyjazdów (taką
wysokość pokrywa Partner, oczywiście możecie skorzystać z większej liczby atrakcji pokrywając ceny wejść z
własnych pieniędzy). Mogą się Państwo wstrzymać z wyborem do przyjazdu na miejsce i skonsultować ten wybór
z włoskim mentorem.
Mediolan:
- Duomo – zwiedzanie wnętrza – 2 €/os.
- wnętrze teatru La Scala - wejście do muzeum i możliwość zobaczenia słynnej sceny - 7 €.
- Wejście na Torre Branca, żelazną wieżę, jeden z najwyższych budynków w Mediolanie - 4 €.
Wenecja:
- Dzwonnica - bilet normalny: 8 €,bilet grupowy*: 4 € * wyłącznie dla grup co najmniej 15-os.

- Muzeum Świętego Marka -bilet normalny: 5 € bilet grupowy*: 2,50 €
- Pala d’oro (ołtarz)- bilet normalny 2€, bilet grupowy*1 €
- Skarbiec - bilet normalny 3 €, bilet grupowy* 1,50 €
* wyłącznie dla grup co najmniej 15-os.
Dokładny termin wycieczek poznają Państwo około 2 tygodnie przed przyjazdem. Podczas każdej wycieczki grupa
ma opiekę ze strony Partnera, czyli pomoc we wszystkich kwestiach organizacyjnych. Na miejscu jest
polskojęzyczny przewodnik, z którym przez ok. 2 godziny uczniowie zwiedzają miasto. Mają zagwarantowany
obiad, który z reguły składa się z dwóch dań oraz coś do picia. Po zwiedzeniu i obiedzie uczniowie mają czas
wolny, którego długość jest dostosowana do ich chęci i pogody. Ważna jest tu także opinia opiekuna grupy. Na
wycieczki grupy jeżdżą zazwyczaj pociągami.
Również w mieście Reggio Emilia jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia. Więcej na ten temat można
przeczytać w Proponowanym programie kulturowym. W programie ujęte są różne atrakcje w Reggio Emilia, z
których jedne są płatne, a inne nie:
- Duomo - gratis
- Galleria Parmeggiani (http://turismo.comune.re.it/it/reggio-emilia/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/museigallerie/galleria-parmeggiani) - gratis
- Giardini Pubblici di Reggio Emilia - gratis
- Aquatico - Orari e Prezzi (http://www.aquatico.it/prezzi/) - od poniedziałku do piątku – 8 euro, sobota 10 euro,
niedziela i święta 12,50 euro.
Oczywiście w pobliżu miejsca zakwaterowania uczniów znajdują się liczne kawiarnie, restauracje, więc na pewno
uczniowie będą mogli w nich spędzać czas.
5. Kontakt z opiekunem z IFOM i monitoring - grupa będzie miała wyznaczoną osobę do kontaktów, która będzie
opiekunem grupy (mentorem), zazwyczaj jest to osoba polskojęzyczna, ale może być też anglojęzyczna. Osoba ta
będzie pod telefonem przez całą dobę. Zostanie też przekazany kontakt do osoby, która będzie pomagała w
kwestiach logistycznych (wizyty u lekarza, zagubienie w mieście, problemy w miejscu zakwaterowania itp.) oraz
związanych z praktykami. W późniejszym czasie zostaną Państwu przesłane dane opiekuna.
Przynajmniej raz w tygodniu będą odbywały się spotkania opiekuna z grupą w celu kontroli jakości stażu,
przekazania wrażeń uczniów i w celu rozwiązywania pojawiających się problemów. Podczas tych spotkań uczniom
i opiekunom będzie przekazywane kieszonkowe na kolejny tydzień (te 50 €/os.). Opiekun ze strony partnera
dzwoni też do miejsc praktyk uczniów przynajmniej raz w tygodniu, by zapytać czy przebieg praktyk jest
prawidłowy. Odbywają są też wizytacje w miejscach praktyk, również z opiekunem uczniów/dyrekcją z Polski
(jeżeli chcą Państwo odbyć taką wizytację to trzeba o tym poinformować opiekuna ze strony partnera w
pierwszym dniu pobytu i taka wizyta na pewno się odbędzie – jest to najczęściej jedna wizyta na pobyt, chyba, że
byłyby jakieś problemy to wówczas będzie organizowana dodatkowa).
6. Praktyki - trwają od 6 do 8 godzin, obowiązkowa przerwa w pracy na obiad - 1 godzina, program praktyk jest to
program proponowany/przykładowy, może się zdarzyć, że nie wszystkie czynności będą wykonane, zależy to
bowiem od umiejętności zawodowych i językowych uczniów. Miejsca stażu zostaną przedstawione szkole ok. 1 -2
tygodnia przed mobilnością. Uczniowie mogą odbywać staż pojedynczo.

7. Różnice kulturowe - kilka wskazówek, które można przekazać uczniom: przerwy w pracy - obowiązkowa
godzina, w restauracji płaci się coperto (wliczony w cenę posiłku napiwek), w autobusie wsiada się przednimi albo
tylnymi drzwiami, środkowe są do wysiadania, Włosi piją mnóstwo kawy, jedzenie jest głównym tematem
rozmów we Włoszech. Wiele fajnych i ciekawych informacji można znaleźć na stronie http://www.wloskielove.pl/
8. Dzienniczki praktyk i certyfikaty – każdy uczeń powinien mieć dzienniczek praktyk, wzór dzienniczka prześlę
wraz z dokumentami związanymi z organizacją mobilności. Jest on wymagany przez pracodawcę i inspekcję pracy
we Włoszech. W dzienniczkach uczniowie opisują wykonywane zadania w każdym tygodniu/dniu (nie muszą być
rozpisane na godziny). Jeśli mają Państwo swój wzór dzienniczków, również można go użyć, ważne by było w nim
miejsce na opinię, ponieważ po praktyce uczeń otrzymuje indywidualną opinię, która zapisana jest w dzienniczku
praktyk. Uczniowie otrzymują również certyfikaty (po angielsku od organizacji przyjmującej, certyfikat podpisany
przez szkołę i Partnera oraz Europass Mobilność). Szkoła otrzyma zbiorowe zaświadczenie o pobycie na
mobilności.
9. Przed mobilnością:
- zakładana jest grupa na facebooku - tu zamieszczany jest tzw. infopack, w którym zawarte są wszystkie
najważniejsze informacje o mieście/praktykach/informacjach praktycznych, grupa na facebooku tworzona jest
około 2 tygodnie przed mobilnością. Każdy z uczniów ma obowiązek się do niej zapisać.
- każdy uczeń ma obowiązek sporządzenia swojego CV - trzeba do tego wykorzystać dokument Europass CV, to
jest bardzo prosty do uzupełnienia dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w
jasny i efektywny sposób. Uczniowie sporządzają CV w języku polskim i angielskim. Te CV powinny być przesłane
minimum na miesiąc przed mobilnością, ale najlepiej wysłać jak najszybciej (po rekrutacji), bo wówczas szybciej
zostaną ustalone miejsca stażowe. Link do sporządzenia Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
- przeprowadzane są rozmowy na skypie - w celu lepszego poznania uczniów, ich umiejętności językowych,
kompetencji, których uczniowie nie ujęli w CV, a które mogą być ważne dla pracodawców, uczniowie mogą też
poznać przedstawicieli Partnera, zadać pytania odnośnie przebiegu praktyk, życia codziennego, ma to na celu
odpowiednie dopasowanie ucznia do konkretnego pracodawcy. Rozmowy te odbywają się minimum na miesiąc
przed mobilnością, w ciągu jednego dnia, trzeba zebrać wszystkich uczniów w jednej sali i po kolei są
przeprowadzane z nimi rozmowy (rozmowy i po polsku i po angielsku)
- przesyłana jest do Partnera lista uczestników z wszystkimi najważniejszymi informacjami o uczniach, najlepiej
jak najwcześniej, po rekrutacji.
- podpisywana jest umowa o współpracy z Partnerem.
- przesyłane do partnera są oświadczenie szkoły o zapoznaniu ucznia z przepisami BHP oraz oświadczenie
rodzica co do stanu zdrowia ucznia. Mile widziane także są (jeżeli szkoła jest w posiadaniu) zaświadczenia
lekarskie o dopuszczeniu uczniów do praktycznej nauki danego zawodu (kserokopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem). Dokumenty te należy przesłać do mnie w formie skanów, a następnie zabrać ze sobą do Włoch
oryginały lub ksera potwierdzone za zgodność (w przypadku zaświadczeń lekarskich).
- Przed wyjazdem należy także wysłać do mnie skan polisy ubezpieczeniowej uczniów (jeśli jest możliwość polisy
po angielsku to proszę również ją przesłać). Oryginał polisy należy wziąć do Włoch. Ubezpieczenie powinno
obejmować OC i NNW na okres pobytu i podróży, w tym z zapisem, iż obejmuje ono szkody spowodowane w
miejscu stażu / praktyki. Dobrze jest także uczniom wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.
- podpisywane są dokumenty ECVET (porozumienia o programach zajęć ECVET, Memorandum of Understanding
oraz zobowiązanie do zapewnienia jakości ECVET). Dokumenty te szkoła zabiera ze sobą do podpisu i partner
podpisuje je najpóźniej w dniu przybycia.
Po mobilności uczeń powinien:

- wypełnić ankietę przygotowaną przez szkołę,
- wypełnić ankietę on-line przygotowaną przez partnera,
- wypełnić raport z mobilności otrzymany na maila (Mobility Tool).
- brać czynny udział w działaniach upowszechniających 

