
                          

                           

 
 
 
 

Działania realizowane w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 

zawodowego” finansowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 

2016-1-PL01-KA102-024213 „Europejskie doświadczenie – lepszy start” 



  
                                                    
 

Projekt „Europejskie doświadczenie – lepszy start” 

powstał dzięki współpracy naszej szkoły: 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 

oraz trzech zagranicznych partnerów:  

 

 

 

ADC Technology Training LTD  

(ADC College) z Londynu w Wielkiej Brytanii. 

 

 

                          

                           

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


  
                                                    
 

 

Verein zur Förderung von 

Beschäftigung und Qualifizierung 

Bad Freienwalde  

(stowarzyszeniem VFBQ)  

z Bad Freienwalde w Niemczech 

 

 

 

Casa da Educação z Lizbony w 

Portugalii 

 

 

                          

                           

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki
https://www.facebook.com/496549080373868/photos/1048909758471128/


  
                                                    
 

Uczestnikami 4-tygodniowych staży było  

45 uczniów klas III kształcących się w zawodach: 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

technik obsługi turystycznej 

technik hotelarstwa 

technik informatyk 

technik logistyk 

 

                          

                           

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


                          

                           

W projekcie udział wzięło 

również  15 nauczycieli 

ZSP Nr 3 w Malborku, 

którzy odbyli tygodniowe 

szkolenie 

w Lizbonie  w Portugalii 

 



  
                                                    
 

Budżet projektu: 133 884 EUR – 567 079,07 PLN 

Udział w projekcie POWER to same korzyści ponieważ 
fundusze pozyskane przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, 
zapewniły uczestnikom wsparcie organizacyjne i 

kompleksowe przygotowanie do odbycia stażu przed 
wyjazdem. 

Udział w stażu był w 100% bezpłatny! 

 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Przed wyjazdem na staż uczestnicy wzięli udział w zajęciach 

przygotowania pedagogicznego,  przygotowania językowego 

 oraz przygotowania kulturowo-zawodowego. 

Przybliżyły im one kulturę kraju, do którego wyjeżdżali, 

zasady korzystania z komunikacji, słownictwo zawodowe i 

wiele innych elementów, jakie mogły okazać się przydatne 

podczas pobytu za granicą i realizacji stażu lub szkolenia. 

 

 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Po powrocie uczestnicy podzielili się wrażeniami z 

kolegami, którzy pozostali w Polsce oraz swoimi 

nauczycielami. 

Wypełnili raporty dotyczące odbytych szkoleń, a swoją 

przygodę z zawodem pokazali na przygotowanych 

planszach oraz prezentacjach multimedialnych. 

Przygotowali także gazetkę ścienną i gablotę, pokazując 

to, co zobaczyli i  przeżyli podczas pobytu za granicą. 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Środki finansowe pochodzące z projektu pozwoliły na 

pokrycie kosztów: 

• transferu z Malborka do miejsca realizacji szkolenia 

• kompleksowego ubezpieczenia podczas trwania stażu 

• zakwaterowania  z pełnym wyżywieniem przez cały okres 

pobytu za granicą 

• transportu lokalnego metrem i autobusami podczas 

codziennych dojazdów do pracy oraz weekendowego 
zwiedzania 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Środki finansowe pochodzące z projektu pozwoliły na pokrycie kosztów: 

• kieszonkowego dla uczestników na własne wydatki związane z 

pobytem za granicą  

• Realizacji programu kulturowego w czasie wolnym podczas pobytu w 

Londynie, Lizbonie i Bad Freienwalde. Dzięki tym funduszom 

uczestnicy mobilności  zwiedzili atrakcje Londynu i Lizbony, wybrali 

się na wycieczkę do Sintry oraz Fatimy, mieli okazję zwiedzić Berlin, 

Poczdam oraz bawić się na Tropikalnej Wyspie. 

                          

                           

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


  
                                                    
 

Opieka i wsparcie 
Podczas stażu uczniom towarzyszyli nauczyciele opiekunowie:  

 

W LONDYNIE pani Karolina Leśniak 

 

 

 

                          W LIZBONIE pani Joanna Szymańska-Cybulska 

 

 

W BAD FREIENWALDE pani Wiesława Zawisza 

 

 

Codziennie uczestnicy staży mogli liczyć także na wsparcie 
koordynatorów projektu w siedzibie partnera:  

Wiolettę Beyer w VFBQ w Bad Freienwalde,  

Kasię Wruszczak i Rosario Pires w Casa da Educacao w Lizbonie  

Bartłomieja Michalskiego w ADC College w Londynie. 

                          

                           

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


  
                                                    
 

                          

                           

Podczas stażu… 

• w Londynie uczniowie mogli liczyć także na pomoc rodzin 

goszczących, które stworzyły im ciepłe i przytulne warunki do 

odbywania staży, podczas pobytu w Niemczech uczniami opiekowali 

się pracownicy internatu, którzy dogadzali im pyszną kuchnią i 

bardzo dobrymi warunkami rekreacyjnymi. 

• ogromnym wsparciem dla uczniów byli także opiekunowie  i 

współpracownicy w firmach, gdzie uczniowie odbywali praktyki – ich 

optymizm i pozytywne nastawienie były motywacją do codziennej 

pracy. 

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


  
                                                    
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE POZWOLIŁ UCZNIOM ZREALIZOWAĆ 
NAJWAŻNIEJSZE CELE:  

• odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych nowoczesnych 
przedsiębiorstwach  

• poznanie standardów obsługi, nowych technologii i kierunków 
rozwoju przyszłych zawodów 

• samodzielną realizację zadań w miejscu pracy 

• poprawę znajomości języka angielskiego lub języka 
niemieckiego 

• zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych 

 
 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAPEWNIŁ NAUCZYCIELOM  
ZSP NR 3 w MALBORKU:  

• odbycie tygodniowego szkolenia dotyczącego realizacji zadań 
zawodowych w obszarze kształcenia hotelarsko-turystyczno-
gastronomicznym 

• poznanie standardów pracy w portugalskich przedsiębiorstwach oraz 
w placówkach realizujących kształcenie zawodowe w branży 
hotelarsko-turystyczno-gastronomicznej  

• poprawę znajomości języka angielskiego, który był językiem w jakim 
realizowane było szkolenie 

• zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych 

 
 
 

                          

                           

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


  
                                                    
 

W kolejnych prezentacjach uczniowie opowiedzą jak 

radzili sobie podczas staży i jak spędzali wolny czas.  

 

                          

                           

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

