
Podsumowanie projektu   
,, Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery” 

Projekt numer: 2012 – 1 – PL1 – LEO01 – 27554 

 

Prezentacja : Ewa Nakielna 
Projekt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,  

realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, 

Działania 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie,  
Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się prze całe życie. 

 

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki


Projekt umożliwił nam: 
• rozwój zawodowy, uzupełniając teoretyczne kształcenie, 

 
• zdobycie doświadczenia w obiektach o światowych 

standardach, 
 

• poznanie perspektyw wybranych przez nas zawodów, 
 

• kontakt z żywym językiem angielskim w życiu, codziennym 
i zawodowym, 
 

•  poznanie kultury brytyjskiej, 
 

• zwiedzanie Londynu, 



Pozwolił nam również na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji 
i umiejętności odpowiednimi certyfikatami i oceną z praktyk. 

 



Projekt sprawił, że nauka w Naszej Szkole  
– Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku,  

zyskała nowy, europejski wymiar. 



Dzięki udziałowi w projekcie: 
• stałyśmy się bardziej otwarte na świat i ludzi, nauczyłyśmy się 

tolerancji 
 

• mamy poczucie własnej wartości 
 

• nie boimy się nowych wyzwań, bo uczestnicząc w projekcie 
wiele z nas pokonało lęk przed nieznanym 
 

• umiemy współpracować w grupie i potrafimy nawiązywać dobre 
relacje z innymi ludźmi 
 

• stałyśmy się bardziej odpowiedzialne, punktualne i 
zdyscyplinowane 
 

• jesteśmy przedsiębiorcze i zaradne 
 



Dzięki udziałowi w projekcie: 

• dorosłyśmy do podejmowania ważnych dla nas decyzji 
 

• nauczyłyśmy się szacunku dla innych kultur, ponieważ Londyn to 
wyjątkowo tolerancyjne miejsce 
 

• wiemy, że zawody związane z turystyką i hotelarstwem mają 
przyszłość 
 

• nauczyłyśmy się praktycznie wykorzystywać wiedzę zdobytą w 
szkole 

 



Udział w projekcie sprawił, że: 

• Poczułyśmy się wyjątkowo, ponieważ chętnych było 
wielu, a wybrano nas, doceniamy to. 
 

• Jesteśmy przekonane, że dobrze wykorzystałyśmy 
czas praktyk i swój pobyt w Londynie.  

 
    Cztery tygodnie to dużo czasu na naukę, ale zbyt 

mało aby się wszystkiego nauczyć i poznać to piękne 
miasto w całości. 



Podczas pobytu w Londynie: 

Przeżyłyśmy wiele wspaniałych chwil 



Spotkało nas mnóstwo wrażeń 



Niektóre doświadczenia nas zaskoczyły, a inne oczarowały 



ale tego wszystkiego nie da się opowiedzieć słowami,  
to po prostu trzeba przeżyć…  

bo staż rozbudził nasze apetyty na więcej  
i pokazał nowe możliwości 



Podsumowanie stażu 

     
Koleżanki i koledzy z młodszych klas, jeśli nadal 

macie obawy czy wziąć udział w projekcie 
przestańcie się zastanawiać, w przyszłym 

roku Londyn czeka na Was! 



Dziękujemy za uwagę!! 
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