
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„Europejskie praktyki zawodowe dla 
uczniów”

Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS +



Realizator projektu:  
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejski Zespół Szkół Nr 6 w 

Krośnie

Partner projektu:
Infinity Business College w Dublinie, Irlandia

Wartośd projektu:  40.870,00 EURO
Okres realizacji projektu: 1.06.2015 – 30.05.2016

Projekt realizowany jest ze środków Programu ERASMUS + 



Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych uczniów techników poprzez udział w 

zagranicznej praktyce zawodowej 

Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS + 



Cele szczegółowe projektu:
Wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników praktyk,
Nabycie nowych umiejętności zawodowych skorelowanych ze 
zdobywanymi kwalifikacjami w międzynarodowym środowisku pracy,
Wzbogacenie wiedzy o kulturze innego kraju europejskiego,
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie ze 
stresem
Podniesienie swojej samooceny zawodowej,
Zdobycie certyfikatów potwierdzenie nabycie nowych umiejętności oraz 
udział w praktyce. 



UCZESTNICY 



Uczestnikami projektu byli:

15 uczniów (kl. II techników: technikum 
budownictwa, technikum architektury krajobrazu, 

technikum renowacji elementów architektury)



REKRUTACJA

Praktykanci, którzy wzięli udział w projekcie  uzyskali najwyższą średnią z 
następujących składowych: 

średnia ocen ogólna oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych 
ocena z zachowania
dodatkowe umiejętności, potwierdzone dokumentem
znajomośd j. angielskiego 



Przygotowania do wyjazdu

Uczestnicy praktyk uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych 
w trakcie których omawiano wszystkie szczegóły związane ze praktyką. 

Odbywały się telekonferencje z Partnerem z Irlandii. Zostały 
przygotowane Euroapassy CV i wysłane do Irlandii. 

Zgodnie z założeniami programu uczestnicy przed wyjazdem zostali objęci 
przygotowaniem: językowym, pedagogiczno – psychologicznym i 

kulturowym 



Przygotowanie językowe
- 40 godz. języka ogólnego i 

zawodowego/branżowego w szkole (uczestnicy w 
ramach przygotowania otrzymali słownik budowlany 
oraz rozmówki polsko – angielskie)



Przygotowanie kulturowe:

Zajęcia w wymiarze 5 godz. przybliżyły
uczestnikom realia kulturowe Irlandii, poświęcone
były takim zagadnieniom: obyczaje, tradycje,
stereotypy, elementy geografii i turystyki.



Przygotowanie psychologiczne:

Głównym celem zajęd było lepsze poznanie członków grupy
i przygotowanie uczestników do umiejętnego poradzenia sobie w
trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi.

Do tego celu prowadziły zajęcia, które koncentrowały się na
doskonaleniu umiejętności komunikacji międzyludzkiej,
rozpoznawania uczud, emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów.
Również poruszone zostały tematy stereotypów i uprzedzeo
dotyczących innych ludzi, narodów.



Przygotowanie psychologiczne:



Podpisanie umów



PODRÓŻ:

Szkoła zapewniła uczestnikom 
podróż  z Krosna 
na/z lotniska – Kraków (Balice) 
skąd polecieli samolotem do Dublina. 



W Irlandii…



W Irlandii…
Partner projektu – Infinity Businnes College  odpowiedzialny był za 
realizację projektu w Irlandii.

Zadania Partnera: 
1) odbiór z lotniska w Dublinie i transport do rodzin lub bezpośredni 
odbiór rodzin
2) Zakwaterowanie i żywienie praktykantów (wybór rodzin 
przyjmujących)
3) Lokalizacja praktykantów w Firmach 
4) Monitoring praktyk, współpraca z pracodawcami i sprawozdawczośd 
Liderowi
6) organizację i realizację programu kulturalnego dla praktykantów
7) szkolenie Safe Pass



W Irlandii…



PRAKTYKI



Praktyki  odbywały się w Firmach zgodnych z 
kierunkiem kształcenia. Uczestnicy odbywali 
szkolenia w grupie z Irlandczykami, tak by 
uczestnik mógł nabyd umiejętnośd pracy w 
zespole/grupie, a także doskonalid j. angielski  



Miejsca odbycia stażu: 
- dla kierunku technik budownictwa, technik renowacji 
elementów architektury: Firmy/przedsiębiorstwa 
budowlane,
- dla kierunku technik architektury krajobrazu: 
przedsiębiorstwo ogrodnicze - produkcja i pielęgnacja 
kwiatów i krzewów, aranżacje. 

Termin realizacji praktyk (15 osób): od 11.04.2016 -
07.05.2016. 



praktykę w connollystairs Dublin 
odbyły 
Patrycja Bałon
i Natalia Rachwał



praktykę Inexwork Dublin odbył 
Dawid Kolasa i Krystian Stempek



praktykę w Platinum Group Dublin odbył 
Konrad Zawisza i Piotr Bazentkiewicz



Praktykę  w M.C. Decorators
Dublin odbyły 
Monika Kozioł i Zuzanna Pucuła



praktykę w Kernel
Construction Limited  Dublin 

odbyła Alicja Wołczaoska
i Monika Kranc



praktykę   
w Painting-Dublin odbył 

Patryk Minior



praktykę  w Newlands home
and Garden Centre odbyły 
Zuzanna Szyszlak i Klaudia 

Błahut



Praktykę  w Walk-1 Green 
Garden, Dublin odbyły Izabela 

Pilut i Izabela Gackowska 



a w Irlandii … po praktykach

Uczniowie twierdzą, 
że nie zmarnowali ani chwili 
będąc w Irlandii. Po stażu, który trwał 8 godz. 
dziennie, spotykali się na lokalnych wyprawach, w 
Centrach Handlowych. Zwiedzili bardzo dużo, 
poznali Dublin – stolicę Irlandii. Dzięki darmowym 
przejazdom mogli dojechad w każdy zakątek 
miasta.



DUBLIN CITY TOUR – zwiedzanie stolicy Irlandii 
- Dublina



DUBLIN CITY TOUR – zwiedzanie stolicy Irlandii 
- Dublina



Wyjazd na BRAY



Wyjazd na BRAY



PHOENIX Park DUBLIN 



PHOENIX Park DUBLIN 



DUBLIN by NIGNT



Każdy uczestnik po zakooczonej praktyce otrzymał 
certyfikat potwierdzający odbycie praktyki oraz 
dokument Europass Mobilnośd

Zakooczenie prakty



DOKUMENT 
EUROPASS MOBILNOŚD

Po zakooczeniu praktyki/stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające 

odbycie praktyki zagranicznej i nabytych umiejętności praktycznych, tzw. Europass –
Mobilnośd

Czym jest Europass?

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy 
lepszą prezentację  kwalifikacji i umiejętności zawodowych.  Obejmuje portfolio pięciu    
dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy               
(również w paostwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących 
do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i 
obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.



DOKUMENT EUROPASS MOBILNOŚD

Dokumenty wchodzące w skład Europass to:
Europass - CV
Europass - Paszport Językowy
Europass - Mobilnośd
Europass - Suplement do Dyplomu
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Europass - CV oraz Europass - Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę 
zainteresowaną. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.

Europass - Mobilnośd wydaje Krajowe Centrum Europass w Warszawie, dokument  
prezentuje i potwierdza w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres 
wiedzy i doświadczeo zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk oraz staży zagranicznych 
realizowanych za granicą po 1.01.2005 r. w ramach wyjazdów zorganizowanych tzw. 
europejskich ścieżek kształcenia. 

Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy miejscem 
stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy.

Więcej na http://www.europass.org.pl/ 



EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU



Rezultaty projektu:
Poprzez realizację programu praktyk uczestnicy projektu nabyli wiedzę 
teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i 
przyszłym zawodem:
- podnieśli kompetencje językowe i przełamali barierę komunikowania się w 
języku angielskim w miejscu pracy i prywatnie
- nabyli kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętnośd pracy w innej 
kulturze, a także umiejętnośd pracy w zespole)
- nabyli kompetencje zawodowe
- zdobyli umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętnośd utrzymywania 
dobrych kontaktów z pozostałymi członkami zespołu, oraz rozwiązywania 
wynikłych problemów i konfliktów,
- podnieśli swoją motywację do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, 
umiejętności i wiedzy, samoocenę i pewnośd siebie
- wykształcili postawę otwartości na inną kulturę i kraj



Upowszechnianie i PROMOCJA projektu:
- strona www SZKOŁY: http://www.zsp6.mzs5krosno.pl

http://www.zsp6.mzs5krosno.pl/


Upowszechnianie i PROMOCJA projektu:
- strona ORGANU PROWADZACEGO www.krosno.pl



Upowszechnianie i PROMOCJA projektu:
- strona  portal regionalny www.krosnocity.pl



WYSTAWA z realizacji projektu w SZKOLE



portal Yoytube – Filmy z realizacji  praktyk 

https://www.youtube.com/watch?v=kNkGdodPorc

https://apps.facebook.com/magisto/video/LFo
ROV0RGCpoQR1pYw?source=facebook&ref=l0
vsm1o0w1c0f

https://www.youtube.com/watch?v=kNkGdodPorc
https://apps.facebook.com/magisto/video/LFoROV0RGCpoQR1pYw?source=facebook&ref=l0vsm1o0w1c0f
https://apps.facebook.com/magisto/video/LFoROV0RGCpoQR1pYw?source=facebook&ref=l0vsm1o0w1c0f
https://apps.facebook.com/magisto/video/LFoROV0RGCpoQR1pYw?source=facebook&ref=l0vsm1o0w1c0f


FACEBOOK



RAPORT KOOCOWY - SPRAWOZDANIE

Raport koocowy, który przedstawia ocenę projektu i osiągnięte rezultaty 
został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie 
internetowej szkoły, celem zapoznania się z nim najszerszego grona w tym, 
przez uczniów, rodziców, instytucji.

EWALUACJA  - SPRAWOZDANIE

EWALUACJA, która przedstawia ocenę projektu i osiągnięte rezultaty przez  
stażystów (analiza raportów beneficjenta) został podany do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej szkoły, celem 
zapoznania się z nim najszerszego grona w tym, przez uczniów, rodziców, 
instytucji



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE i PROGRAMIE:

www.erasmusplus.org.pl

http://www.zsp6.mzs5krosno.pl/

http://www.erasmusplus.org.pl/

