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Europejska jakość w szkoleniu zawodowym  - 2015-1-PL01-KA102-015020 
 

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” 



Udział w projekcie zapewnił nam 
• połączenie szkolnej teorii z 

praktyką, podczas pracy w 

różnych przedsiębiorstwach 

• poznanie naszych przyszłych 

zawodów od strony 

praktycznej 

• poprawę znajomości języka 

obcego – angielskiego lub 

niemieckiego, którymi 

posługiwaliśmy się każdego 

dnia  

• poznanie kultury krajów, w 

których odbywaliśmy 

praktyki 



Uczestnicząc w projekcie mieliśmy także okazję 

potwierdzić zdobyte kwalifikacje i umiejętności 

odpowiednimi certyfikatami oraz oceną, jaką za 

praktyki każdemu z nas wystawili pracodawcy. 

Program POWER po raz kolejny potwierdził europejski 

wymiar edukacji zawodowej  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku,  

to duże wyróżnienie i prestiż, bo jesteśmy jedyną szkołą w 

całym powiecie, która od lat z sukcesami samodzielnie 

realizuje przygotowane przez siebie projekty. 



Udział w projekcie to same korzyści… 
• po powrocie ze staży śmiało możemy 

powiedzieć, że jesteśmy bardziej 

otwarci na świat i nie boimy się 

nowych wyzwań,  

• wierzymy w siebie, nabraliśmy 

przekonania, że poradzimy sobie w 

przyszłości, 

• mamy poczucie własnej wartości, bo 

wiemy na co nas stać, 

• nauczyliśmy się pracować w grupie i 

nawiązywać dobre relacje z innymi 

ludźmi, bez względu na ich kulturę, 

• udział w projekcie pozytywnie nas 

zmienił, staliśmy się odpowiedzialni, 

punktualni i zdyscyplinowani, 

• mamy więcej odwagi, by 

podejmować własne inicjatywy oraz 

je realizować. 



• bycie miłym, uprzejmym i 

tolerancyjnym nic nie kosztuje,      

na świecie jest miejsce dla 

każdego, bez względu na kolor 

skóry i wyznanie, 

• przekonaliśmy się, że dobrze 

wybraliśmy zawody, bo każda praca 

może być satysfakcjonująca jeśli 

tylko ma się do niej odpowiednio 

pozytywne nastawienie, 

• teoria, której uczymy się w szkole 

ma sens i jest bardzo potrzebna, bo 

bez niej, nawet najlepiej przekazana 

wiedza  praktyczna byłaby niepełna. 

Przekonaliśmy się, że… 



  
                                                    
 

                           

• zawody, których uczymy 

się w szkole mają 

przyszłość i potrafią 

zagwarantować 

satysfakcjonującą, 

dobrze płatną pracę, 

• potrafimy radzić sobie z 

trudnościami i działać w 

stresie, 

• poprawiliśmy swoje 

umiejętności językowe i 

pozbyliśmy się strachu 

przed porozumiewaniem 

w języku obcym 

 

 

Przekonaliśmy się, że… 

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


Program POWER to szansa… 
 

• by poczuć się częścią Europy 

• zdobyć doświadczenie 

• przeżyć niezapomnianą przygodę 

• zobaczyć wielki świat i zrozumieć, że należy do nas 

• to także prawdziwa szkoła życia, niezwykła lekcja 

samodzielności, odwagi, pozytywnego nastawienia i 

optymizmu 



Uczestnicząc w projekcie POWER… 

Zwiedziliśmy zakątki 
jakie wcześniej 
znaliśmy tylko z 
filmów i zdjęć. 



Poznaliśmy nowych ludzi, odkryliśmy wiele ciekawych 
miejsc i spełniliśmy swoje marzenia.  

https://www.lonelyplanet.com/portugal/lisbon/sintra


Czasami brakowało nam 
bliskich, którzy zostali w Polsce,  
ale codziennie mogliśmy liczyć 

na siebie nawzajem,  
na naszych opiekunów i 

kolegów z pracy. 



Dla wielu z nas wyjazd na staże składał się z wielu „pierwszych 
doświadczeń” – to była prawdziwa szkoła życia! 

 W obcym kraju, bez mamy i taty, z dala od domu… ale świetnie 
sobie poradziliśmy! 



Każdego dnia uczyliśmy się czegoś nowego, a wspomnienia jakie 
zabraliśmy ze sobą będą najcenniejszą pamiątką, która 

pozostanie w sercach na całe życie! 



  
                                                    
 

UPOWSZECHNIANIE 
• Po powrocie ze stażu podzieliliśmy się swoimi 

doświadczeniami z kolegami i nauczycielami, 
którzy zostali w Polsce. 

• Przygotowaliśmy prezentacje i plakaty 
dotyczące naszych praktyk, warunków pracy 
w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Niemczech. 

• Na szkolnych gazetkach pokazaliśmy jak 
przebiegały nasze praktyki, co zobaczyliśmy i 
zwiedziliśmy. 

• Po realizacji stażu powstaje również strona 
internetowa projektu, którą przygotowują nasi 
koledzy z klasy informatycznej. 

 
 

                          

                           

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


    Koleżanki i koledzy z młodszych klas, jeśli nadal macie 

wątpliwości, czy wziąć udział w kolejnym projekcie, jaki 

nasza szkoła będzie realizowała w roku 2018, przestańcie 

się zastanawiać, bo Lizbona i Londyn 

na pewno miło Was zaskoczą.  

A nowych kierunków wyjazdów do włoskiego Rimmini oraz 

do hiszpańskiej Malagi już Wam zazdrościmy! 



Dziękujemy za uwagę!! 


