
  
                                                    
 

                          

                           

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery 

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

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. 

 
 
 

Prezentacja: Patrycja Witkowska i Dorota Neumann 

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


  
                                                    
 

Projekt powstał dzięki współpracy dwóch instytucji: 
naszej szkoły: 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 
 
 

        oraz  
ADC Technology Training LTD  
(ADC College) z Londynu 

 

 

                          

                           

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
http://www.szkolnictwo.pl/szko%C5%82a,policealna,Malbork,B00050,Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Ponadgimnazjalnych+nr+3
https://maps.google.pl/maps?q=adc+college+masons+avenue&layer=c&z=17&iwloc=A&sll=51.592889,-0.334388&cid=13205910362906140856&cbp=13,49.9,0,0,0&cbll=51.592832,-0.334497&ved=0CA4Q2wU&sa=X&ei=EIiUUoKELsfWiwbsoIG4DQ


  
                                                    
 

ADC College to średniej wielkości organizacja działająca na 
rynku w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego. Podczas 

realizacji projektu w Londynie organizowała nasz pobyt i  
miejsca praktyk, które starała się jak najlepiej dopasować do 
umiejętności językowych, oczekiwań i preferencji każdego z 

uczestników stażu. 
Naszymi opiekunami z ADC podczas realizacji stażu była Pani 

Magdalena Ciołek oraz Tommaso Pallanch 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Uczestnicy 
W projekcie wzięło udział 15 

uczniów klas III kształcących się w 
zawodach technik hotelarstwa i 

technik obsługi turystycznej, 
wyłonionych drogą rekrutacji 

spośród uczniów tych klas. 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Jak wyjechaliśmy do Londynu? 
• zgłosiliśmy chęć uczestnictwa w projekcie 
• wykazaliśmy zainteresowanie tematyką  

zawodową  
• mieliśmy dobre oceny z zachowania, z  
przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego 

•  tylko najlepsi z nas, którzy pomyślnie przeszli 
 rekrutację i uzyskali wymagany limit punktów  

mogli liczyć na odbycie wymarzonego stażu 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Udział w projekcie to same korzyści… 
Uczestnicząc w projekcie można tylko 
zyskać, bo staż to nie tylko wyjazd, ale 

wsparcie na każdym etapie projektu 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Udział w stażu był w 100 % bezpłatny dla 
wszystkich uczestników 

 
W ramach projektu wszyscy otrzymaliśmy 
bezpłatnie materiały biurowe, podręczniki, 

słowniki, przewodniki i inne materiały 
niezbędne do realizacji projektu 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Przed wyjazdem na staż … 
• mieliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach: 
 

-przygotowania pedagogicznego (5 h) 
-przygotowania językowego w zakresie 

zawodowego języka angielskiego (20 h) 
-przygotowania kulturowo-zawodowego (20 h) 
 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Dzięki tym zajęciom wiele dowiedzieliśmy się o 
Brytyjczykach i ich kulturze jeszcze przed 

wyjazdem na staż. 
Byliśmy lepiej przygotowani na to co czeka nas 

podczas odbywania stażu. 
Nauczyliśmy się jak sobie radzić z dala od bliskich. 

Poznaliśmy się nawzajem, aby czas odbywania 
stażu jak najlepiej wykorzystać. 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Na zajęciach warsztatowych wspólnie odkrywaliśmy tajemnice 
Londynu i Wielkiej Brytanii, przygotowywaliśmy plansze, 

prezentacje i gazetki, które miały przybliżyć kulturę Wielkiej 
Brytanii naszym kolegom ze szkoły. 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Przed wyjazdem na staż… 
każdy uczestnik wypełniał ankiety dotyczące stanu 

zdrowia i swoich oczekiwań zawodowych. 
Odbyliśmy również monitorujące rozmowy z 
przedstawicielami naszego partnera, którzy 

kontaktowali się z nami, aby jak najlepiej dobrać 
dla nas miejsca praktyk. 

 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Udział w projekcie obejmował szereg 
świadczeń finansowanych ze środków 

projektu: 
• koszty przelotu na trasie Gdańsk – 
Londyn i Londyn Gdańsk 
• koszty dojazdu na i z lotniska w Polsce i  
w Londynie 
• ubezpieczenie podczas trwania stażu 
• zakwaterowanie  u rodzin angielskich z 
pełnym wyżywieniem przez cały okres 
pobytu w Londynie 
• koszty przejazdów lokalnych – metrem i 
autobusami w Londynie 

 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Ponadto… 
• każdy uczestnik stażu otrzymał kieszonkowe na 
własne wydatki związane z pobytem w Londynie 

• otrzymaliśmy również środki, które umożliwiły nam 
zwiedzanie Londynu wraz ze wszystkimi jego 

atrakcjami turystycznymi 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Opieka i wsparcie 
Odbywając staże mogliśmy liczyć na wsparcie: 
 

• opiekuna – Pani Agnieszki Jeromin, która 
towarzyszyła nam podczas całego pobytu w 
Londynie 
 
 
• partnera naszego projektu – firmę ADC 
College, która była współorganizatorem 
naszego stażu w Londynie, dbała o nas i 
udzielała wsparcia 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

                          

                           

Opieka i wsparcie 
 
rodzin goszczących które 
stworzyły nam ciepłe i przytulne 
warunki do odbywania staży, 
dzięki nim rozłąka z rodziną nie 
była taka straszna 
 
• opiekunów  i 
współpracowników w hotelach, 
gdzie odbywałyśmy praktyki 

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


  
                                                    
 

CEL PROJEKTU 
Odbycie 4-tygodniowych praktyk 
zawodowych w hotelach w Londynie, 
które dały nam możliwość: 
-poznania standardów i kierunków 
rozwoju nowoczesnego hotelarstwa 
- samodzielnej realizacji zadań 
zawodowych 
-poprawy znajomości języka 
angielskiego 
-zwiększenia własnych kompetencji 
interpersonalnych 
 

 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

CELEM PROJEKTU BYŁO 

Potwierdzenie nabytych 
umiejętności i doświadczeń 

zawodowych, podczas stażu w 
obiektach hotelarskich Londynu 

przez zdobycie certyfikatów 
 
 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Każdy z uczestników stażu otrzymał: 
certyfikat uczestnictwa w stażu od firmy ADC 
Certyfikat potwierdzający udział w projekcie i 
odbycie stażu, wraz z opisem nabytych umiejętności 
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach 
przygotowujących do odbycia stażu 
Certyfikat Europass Mobilność 

 

                          

                           

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
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Uczestnicząc w projekcie: 
 wiele dowiedzieliśmy się o wybranych przez siebie kierunkach 
kształcenia i przekonaliśmy się, że branża hotelarska i turystyczna to 
zawody z przyszłością 
 nauczyliśmy się praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w 
szkole 
staliśmy się bardziej samodzielni, otwarci i odważni 
 nauczyliśmy się otwartości i zrozumienia dla innych kultur, które 
mieliśmy okazję poznać w Londynie 
poprawiliśmy swoje umiejętności językowe i pozbyliśmy się strachu 
przed porozumiewaniem w tym języku 
 

 
 

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


  
                                                    
 

Jeśli jednak nadal macie wątpliwości czy warto 
odbyć staże zawodowe w Londynie, zapraszam do 

obejrzenia prezentacji moich koleżanek, które bliżej 
przedstawią, jak wyglądały nasze praktyki i jak 

spędzałyśmy czas wolny w Londynie. 
 

                          

                           

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