
Niepubliczne Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Projekt pt.
„Jadę doświadczam, pracuję – międzynarodowa praktyka 

zawodowa uczniów Technikum ZDZ”

Konkurs 2018
cztery staże zrealizowane w roku 2019 i 2020



TERMINY STAŻY I MIEJSCA PRAKTYK

I staż od 17.02.2019r. do 02.03.2019r. – Walencja – Hiszpania

II staż od 19.05.2019r - 01.06.2019r. –Walencja – Hiszpania

III staż od 13.09.2020r - 26.09.2020r. - Portsmouth – UK

IV staż od 27.09.2020r  - 10.10.2020r..– Portsmouth - UK



Organizacja wysyłająca: Niepubliczne Technikum  im. Wojska Polskiego 

w Starachowicach ZDZ w Kielcach

Organizacje pośredniczące: 

W Hiszpanii - Europa: Mobilność Studencka –Walencja

W Zjednoczonym Królestwie– Training Vision z siedzibą w Portsmouth



UCZESTNICY WG ZAWODÓW I PŁCI

Ogółem uczestników w 4 stażach – 64 w tym

Technik logistyk - 30

Technik informatyk – 23

Technik usług fryzjerskich – 4

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 7

Liczba dziewcząt – 27

Liczba chłopców - 37



CELE PROJEKTU:

Podstawowe cele jakie były realizowane w trakcie stażu to :
- poznanie specyfiki zawodu na rzeczywistych stanowiskach pracy, w branży 
logistycznej, informatycznej i  gastronomicznej;
- samodzielna realizacja zadań zawodowych, zmierzająca do osiągnięcia efektów 
kształcenia określonych w programie praktyki zawodowej;
- poszerzenie umiejętności zawodowych; 
- nabywanie kompetencji i wiedzy praktycznej  w danym zawodzie, niezbędnych 
w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy; 
- poznawanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników; 
- poznawanie mechanizmów funkcjonowania zagranicznego rynku pracy;  
- budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy;
- pobudzanie do aktywnego wchodzenia w dojrzałe życie zawodowe;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na 
fachową terminologię zawodową
- poznanie zasad pracy w zespole rożnym kulturowo i językowo



W ramach stażu każdy uczestnik miał zapewniony:
• przelot samolotem na miejsce praktyki (Hiszpania, Anglia),
• zakwaterowanie,
• kieszonkowe na wyżywienie (w Hiszpanii)  lub wyżywienie (w Anglii),
• ubezpieczenie na czas pobytu za granicą,
• przygotowanie kulturowo-językowo- pedagogiczne,
• realizację praktyki zawodowej, zgodnie z programem nauczania 
u przedsiębiorców zagranicznych,
• opiekę pedagogiczną w trakcie pobytu na stażu,
• wydarzenia kulturowe, zmierzające do poznania walorów turystycznych miasta
i regionu pobytu.
• udokumentowanie staży – certyfikat i dokument Europass Mobilność.



Przed wyjazdem zakwalifikowani uczniowie uczestniczyli w zaplanowanym na
potrzeby praktyki zagranicznej, kursie z przygotowania językowego, kulturowego
i pedagogicznego. W ten sposób zdobyli pożyteczne informacje
o Hiszpanii i UK, poznali specyfikę regionów do których się udawali,
ich kulturę, zwyczaje ludności, walory turystyczne.
Przed wyjazdem uczniowie odbyli 15 godzinne kursy języka hiszpańskiego
lub angielskiego, słownictwo i zwroty, szczególnie przydatne podczas codziennego
funkcjonowania w obcym kraju oraz wykonywania obowiązków na praktykach.



Po przyjeździe zarówno do Hiszpanii jak i do Anglii, uczestnicy
praktyk zostali przydzieleni do pracy w przedsiębiorstwach
odpowiednio dobranych do ich profili zawodowych. Praca zawodowa
jest głównym zadaniem stażystów podczas pobytu. Pracowali
codziennie, z przerwą na lunch, pod okiem fachowców, którzy
udzielali im cennych wskazówek i pomagali w wykonywaniu
obowiązków. Młodzież była bardzo zaangażowana w pracę, która
dawała im satysfakcję, poszerzała umiejętności. Poznawanie zasad
pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, to nowe doświadczenie -
międzykulturowe spotkanie, zmierzenie się z językiem obcym
branżowym na stanowisku pracy.





LOGISTYCY W PRACY



T EC H N IK  Ż Y WIE N IA  I  US ŁU G  
G A ST RO N O MIC Z N YC H

NA PRAKTYCE







W czasie wolnym uczniowie mięli zorganizowane wiele atrakcyjnych zajęć. W 
Hiszpanii zwiedzali Walencję - nadmorskie miasto o wielu walorach turystycznych 
w tym Benidorm, zwany „Manhattanem Europy” który słynie z wysokościowców, 
ciągnących się przez wiele kilometrów plaż i usytuowanych w ich pobliżu setek 
kurortów i hoteli. 
W Anglii odwiedzili Londyn, poznali atrakcje Portsmouth oraz Oksfordu. 



WYDARZENIA KULTUROWE W HISZPANII



WITAMY  W 
PORTSMOUTH
W ANGLII



NASZE FOTKI Z
PORTSMOUTH



WITAMY W LONDYNIE
(NASZE FOTKI)



ZWIEDZILIŚMY
UROCZY

OKSFORD



NASZE FOTKI Z 
OKSFORDU



SZKOŁY:

- poprawa jakości kształcenia,

- wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym szkół w 

Starachowicach (poprawa wyników rekrutacji),

- ciekawa oferta praktyk zawodowych,

- rozwijanie współpracy z polskimi i zagranicznymi  pracodawcami,

- zapewnienie uczniom udanego startu zawodowego.

PROJEKT ODPOWIADA NA POTRZEBY



Uczniów:

• zdobywanie doświadczenia zawodowego,

• rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych,

• poznanie środowiska pracy w danym zawodzie  poza granicami kraju,

• usamodzielnianie się

• nabieranie pewności siebie.

PROJEKT ODPOWIADA NA POTRZEBY



Korzyści zawodowe:

- zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności  zawodowych z logistyki 

i informatyki

- poznanie Hiszpanii/ Anglii  (kultura, obyczaje, kuchnia),

- poznanie specyfiki funkcjonowania firm na terenie Hiszpanii/Anglii w branżach      

zgodnych z kierunkiem kształcenia,

- uzyskanie dokumentu Europass Mobilność, certyfikatów wystawionych przez 

Organizację przyjmującą i wysyłającą oraz otrzymanie oceny z  odbytej praktyki 

zawodowej, potwierdzone wpisy do dziennika praktyk.



Korzyści językowe:

• komunikowanie się w języku obcym,

• poprawa sprawności posługiwania się językiem angielskim, w tym     

zawodowym,

• wzrost motywacji do nauki i doskonalenia umiejętności językowych,

• zachęcanie innych do uczenia się języków obcych.



Korzyści społeczne / osobiste:

• -umiejętność pracy w zespole zróżnicowanym kulturowo,

• pokonywanie stresu i szybka aklimatyzacja,

• dyscyplina, samodzielność, 

• wzrost pewności siebie,  wzrost  stopnia tolerancji,

• otrzymanie wysokich ocen, pochwał i ofert pracy od pracodawców,

• kreatywność, wdrażanie się do kształcenia przez całe życie,

• kształtowanie  postaw przedsiębiorczości i świadomości więzi krajów

Unii Europejskiej.



Osiągnięte rezultaty w ramach projektu:

• 100% uczniów odbyło szkolenia w ramach przygotowania p-k-j oraz doradztwa 
zawodowego

• 100% uczniów odbyło zagraniczną praktykę zawodową w ramach programu 

nauczania, otrzymując pochwały i wysokie oceny,

• 100%  uczniów uzyskało dokumenty, potwierdzające odbycie stażu:

Europass Mobilność, certyfikat potwierdzający udział.

• nawiązane kontakty z pracodawcami za granicą.



Mocne strony projektu:

• wiarygodni partnerzy z dużym doświadczeniem w organizacji projektów 

w ramach programu ERASMUS+,

• profesjonalna współpraca obu stron (podpisanie umów dwustronnych; 

precyzyjne ustalenie zadań partnerów),

• uzgodniony/opracowany z partnerem, możliwy do zrealizowania program 

praktyk zawodowych,

• sprawdzone, spełniające wymagania miejsca odbywania praktyk,

• przygotowanie uczestników do odbywania praktyk(nacisk na podnoszenie 

umiejętności językowych i komunikatywność),

• profesjonalna opieka pedagogiczna i merytoryczna (sprawowana przez 

osoby, znające ideę projektu, zaangażowane w jego realizację).



Projekt odpowiada na potrzeby polityki lokalnej  i regionalnej

• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych,
• upowszechnienie znajomości języków obcych,
• poprawa mobilności i zwiększanie szans na zatrudnienie,
• obserwuje się rosnące potrzeby w kwestii zatrudnienia wykwalifikowanych 

pracowników, rozwijającej się w naszym regionie branży logistycznej i 
informatycznej jak też usług gastronomicznych. Przyjęcie młodych 
profesjonalistów wpłynie na wzrost jakości usług, świadczonych przez 
przedsiębiorstwa,

• realizujemy potrzebę lepszego przystosowania szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy poprzez dualne kształcenie – poznawanie oczekiwań pracodawców, 
dostosowanie się do ich potrzeb, prawidłowe wykonywanie zadań zawodowych, 
szersze spojrzenie na rynek pracy.



Dziękujemy za uwagę


