STAŻE ZAWODOWE
GWARANCJĄ
SUKCESU
NA RYNKU
PRACY

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” to projekt związany
z organizacją staży zawodowych, realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Roskoszy, instytucję partnerską euroMind Projects SL mieszczącą się w Hiszpanii oraz Węgierskie
Stowarzyszenie Del-Alfod Europai Unio Okatasi, Gazdasagi, Kulturalis, Integracios Egyuttmukodest
Koordinalo Egyesulet.
Jego realizacja przebiegała w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2019r. Dofinansowanie projektu
z UE: 217 189,71 PLN
Głównym celem realizowanego projektu było umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie
uczniów w nauce języka branżowego jak również w poznaniu kultury, tradycji, zwyczajów i organizacji pracy
kraju przyjmującego. Tego rodzaju doświadczenia zwiększają szanse młodzieży na znalezienie zatrudnienia
po zakończonym procesie edukacji.
W projekcie udział wzięło 28 uczestników Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Roskoszy, kształcących się na poziomie szkół zawodowych w zawodzie:
•
kucharz;
•
fryzjer;
•
murarz;
•
monter zabudowy i robót wykończeniowych;
•
mechanik pojazdów samochodowych.
Wyjazd młodzieży na Węgry i do Hiszpanii, poprzedzony był szeregiem działań przygotowujących,
uczestnicy brali udział we wsparciu:
• pedagogicznym: jego celem była przede wszystkim integracja młodzieży, podczas spotkań omówione
zostały role i zadania uczestnika projektu, poruszono tematykę dotycząca stresu, rozwiązywania
konfliktów, negocjacji jak również savoir-vivre'u;
• kulturowym: młodzież poznała historię Hiszpanii lub Węgier, panujące zwyczaje narodowe,
różnice kulturowe oraz zwyczaje kulinarne;
• językowym: podczas 40 godzinnego kursu języka hiszpańskiego lub kursu języka angielskiego
młodzież poznała podstawowe zwroty językowe obejmujące słownictwo branżowe,
które w późniejszym czasie w trakcie realizacji staży zawodowych w Hiszpanii lub na Węgrzech
ułatwiały uczestnikom kontakty interpersonalne u pracodawców w sklepie lub na ulicy.

Dwutygodniowe staże zawodowe zorganizowane zostały w dwóch turach, pierwsza grupa staż odbywała
w placówce kształcenia zawodowego Skola Bethlen Gabor na Węgrzech, natomiast grupa druga
w prywatnych przedsiębiorstwach zlokalizowanych w miejscowości Malaga w Hiszpanii.

I Grupa

Staż realizowany w terminie 10 – 23.02.2019r.
Uczestnicy: Karolina Butkiewicz, Maciej Indrzejewski, Paweł Kalinka, Magda Krasuska, Patryk Makurat,
Dawid Miczko, Kamil Pałczak, Małgorzata Pudlak, Rafał Stefaniuk, Krystian Węgrzyniak.
Osoby towarzyszące:
Maciej Bechta, Katarzyna Deneko.

II Grupa

Staż realizowany w terminie 30.03 – 13.04.2019r.
Uczestnicy: Bartosz Borowiński, Jakub Borkowski, Rafał Gajda, Adrian Gembski, Patrycja Hajczuk,
Maciej Krasucki, Ilona Łukaszuk, Karol Łukaszuk, Paula Michaluk, Mateusz Mikołajczak, Piotr Mojs,
Katarzyna Olszewska, Michał Pień, Przemysław Sawoniuk, Joanna Sidorczuk,
Weronika Skibniewska, Kacper Wołowik, Mateusz Żuk.
Osoby towarzyszące:
Renata Golczewska, Joanna Romaniuk.

Zorganizowane staże to połączenie teorii z praktyką, młodzież zdobyła cenne doświadczenie zawodowe
oraz poznała praktyczny charakter zawodu kucharza, murarza, fryzjera, montera zabudowy i robót
wykończeniowych lub mechanika pojazdów samochodowych.
Uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych to także niepowtarzalna okazja na dostosowanie
swojej wiedzy i umiejętności do potrzeb europejskiego rynku pracy.
Ponadto uczestnicy nauczyli się komunikatywności, tworzenia relacji z pracodawcami
i klientami, nawiązywania przyjaźni, odpowiedzialności za podjęte zadania, młodzież wzmocniła także
solidarność pomiędzy sobą.

Cele osiągnięte w ramach projektu:
• uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole zawodowej
o doświadczenia praktyczne z innego kraju;
• nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 28 osób w nauczanych zawodach;
• przełamanie barier międzyludzkich i kulturowych;
• wzrost motywacji do zmiany sytuacji życiowej;
• rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się językiem obcym,
poznanie języka branżowego;
• podniesienie kompetencji oraz zdobycie szeregu doświadczeń różnych od tych,
które można zdobyć w Polsce;
• wzmocnienie wizerunku uczestnika, ukazanie jako osoby pełnej inicjatywy, pracowitej,
ciekawej świata z pasją, która zna swoje mocne i słabe strony;
• budowanie wiedzy o rynku pracy;
• zwiększenie umiejętności i szans na znalezienie zatrudnienia po zakończonej edukacji;
• poznanie kultury, tradycji i stylu życia Węgrów oraz Hiszpanów;
• poznanie zasad organizacji pracy w Hiszpanii a także na Węgrzech;
• pokonanie własnych lęków związanych z podróżowaniem i podejmowaniem pracy w innym kraju;
• wypracowanie postawy odpowiedzialności, punktualności
oraz sumiennego wykonywania obowiązków.

Opinie uczestników po zrealizowanym stażu
w Hiszpanii lub na Węgrzech
Hola, nazywam się Patrycja Hajczuk, mam 17 lat i uczęszczam do Branżowej Szkoły I Stopnia im. K.K.
Baczyńskiego w Białej Podlaskiej. Od najmłodszych lat chciałam zostać fryzjerem. Marzenia się spełniają!
Szlifowałam swój fach w słonecznej Hiszpanii. Praktyki odbywałam
w salonie fryzjerskim
„Las unas de Alifa”, gdzie nauczyłam się nowych sposobów układania i farbowania włosów.
Polubiłam Hiszpanię za serdeczność ludzi, cudowne widoki i gorące słońce. Będę za tym miejscem tęsknić
ADIJOS MALAGA.

Cześć mam na imię Patryk, jestem uczniem pierwszej klasy, kształcę się w zawodzie kucharza.
Staż zawodowy na Węgrzech odbywałem w placówce kształcenia zawodowego Skola Bethlen Gabor,
pod okiem doświadczonych instruktorów. Ciekawym doświadczeniem była nauka przyrządzania najbardziej
znanej potrawy węgierskiej – gulaszu oraz tradycyjnych wypieków. Brałem także udział w zajęciach
z carvingu, które prowadził wielokrotny mistrz w tej dziedzinie Pan Attila Tímár. Zajęcia okazały się bardzo
ciekawe i wartościowe, zdobyte umiejętności na pewno wykorzystam po powrocie do Polski.

Nazywam się Adrian Gembski, jestem uczniem klasy II Branżowej Szkoły I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej. Odkąd pamiętam chciałem zostać fryzjerem. Praktyki w Maladze odbyłem
w profesjonalnym salonie fryzjerskim „Jean Claude Olivier” pod okiem wykwalifikowanych stylistów.
Moją pracę doceniano na każdym kroku, współpracownicy na koniec stażu nagrodzili mnie gromkimi
brawami. Po powrocie do Polski na pewno zmienię swoją fryzurę i będę używał metod, których nauczyłem
się w Hiszpanii. Warto było!

Buenos dias, nazywam się Katarzyna Olszewska, mam 16 lat jestem uczennicą klasy I Branżowej Szkoły
I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej. Przyrządzanie potraw oraz sztuka kulinarna są moją
mocną stroną, dlatego wybrałam zawód kucharza. W tym roku mogłam zdobyć dodatkowe umiejętności
oraz doświadczenie uczestnicząc w zagranicznym stażu zawodowym realizowanym w Hiszpanii. Praktyki
odbywałam w cudownym i okazałym zakładzie produkcyjnym ,,La Canasta’’. Malagę będę wspominać
z wielkim uśmiechem na twarzy. W przyszłości zamierzam wybrać się na południe Andaluzji. Saludos Kasia!

Nazywam się Maciej Krascucki, jestem uczniem klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej. Staż zawodowy w Maladze odbywałem w warsztacie samochodowym ,,Auto Lucia".
Zdobyte doświadczenie na stażu zagranicznym to ważny punkt w moim życiu. Nowe znajomości,
sytuacje, smaki, zapachy, zwyczaje i tradycje to niezapomniane wspomnienia i nauka, których nigdy nikt
mi nie odbierze.

Buenos dias, nazywam się Mateusz Żuk, jestem uczniem klasy III, mam 18 lat.
Uczę się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.
Kształcę się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Lubię podróżować,
zwiedzać i budować. Miałem okazję zwiedzić nieznany dla mnie kraj, nauczyć się branżowego języka
hiszpańskiego oraz poznać nowe techniki nakładania masy szpachlowej. Praktyki odbywałem w firmie
,,Manuel Carbonell Gallego Ibrahin’’. Z bólem serca żegnałem gorącą Hiszpanię. Będę tęsknić za moimi
Amigo, którzy wołali do mnie ,,fuerte como un toro’’, czyli silny jak BYK zapewne przez piękny, duży brzuch
i mocne ręce. Adiós!

Podczas zagranicznych staży zawodowych organizacje partnerskie kontynuowały realizację wsparcia
językowego. Młodzież przebywająca na stażu w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech korzystała z lekcji
języka węgierskiego natomiast młodzież odbywająca staż w Maladze uczestniczyła w intensywnym kursie
języka hiszpańskiego. Zajęcia realizowane były metodami niekonwencjonalnymi, które sprawiały radość
z uczenia się. Podczas zajęć wykorzystywane były gry oraz wspólne zabawy ruchowe i ćwiczenia,
było kolorowo i innowacyjnie a nauka była zabawą a nie przymusem.

Czas spędzony na Węgrzech oraz w Hiszpanii to nie tylko praca, był on także doskonałą okazją na poznanie
nowych ludzi jak również zobaczenie ciekawych miejsc. Zrealizowane wsparcie kulturowe pozwoliło
na lepsze poznanie regionu, jego kultury i historii. Ciekawym doświadczeniem było również poznawanie
smaków tradycyjnej kuchni hiszpańskiej i węgierskiej.
Podczas pobytu na Węgrzech młodzież czas wolny od pracy spędziła poznając historię miasta
Gyomaendrőd, zwiedziła muzeum etnograficzne, korzystała z lokalnych basenów termalnych,
rozegrała mecz towarzyski z lokalną młodzieżą, korzystała z lekcji jazdy konnej oraz uczestniczyła
w zajęciach artystycznych wykonując pamiątkowe gadżety z Węgier.

Niezapomniane przeżycia i wrażenia czekały na młodzież w stolicy Węgier – Budapeszcie, pogoda sprzyjała,
tak więc podczas całodziennej wycieczki młodzież rozkoszowała się widokami i panoramą miasta
oraz poznawała zabytki i ich historię.

Młodzież odbywająca staż zawodowy w Hiszpanii miała okazję zobaczyć najciekawsze zabytki Malagi,
była to twierdza Alcazaba, która pochodzi z czasów starożytnych, wzniesiona po to, by bronić miasto
przed piratami. Ruiny zamku są jedną z największych muzułmańskich budowli militarnych,
jakie do dziś zachowały się w Hiszpanii.
Uczestnicy zwiedzili Rzymski Teatr Romano, Katedrę Wcielenia „Santa Iglesia Catedral Basílica
de la Encarnación”, Muzeum Sztuki Współczesnej – Centre Pompidou, Muzeum oraz dom narodzin
Pabla Picassa jak również wzięli udział w wycieczce do Grenady.

Młodzież miała okazję zobaczyć także jak mieszkańcy Malagi przygotowują się do Świąt Wielkanocnych,
pełna emocji muzyka, ogromne trony ze scenami religijnymi niesione w długich procesjach,
zapach kadzidła, nakrycia głowy „capirotes” czyli czapki w formie rożka sprawiają, że jest to jedno
z najpiękniejszych tradycji.

Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyte za granicą zostały potwierdzone certyfikatami
oraz dokumentami Europass – Mobilność.
Powyższe dokumenty potwierdzają nabycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, poszerzenie
kompetencji językowych, kompetencji z zakresu ICT, mobilności na europejskim rynku pracy oraz nabycie
tzw. "transversal skills" czyli umiejętności ogólnych. Dla uczniów, którzy już niedługo staną się absolwentami
szkół, odbyte staże zagraniczne są ważną i wartą polecenia formą rozwoju zawodowego.
Zdobyte dokumenty będą stanowiły ważny atut przy ubieganiu się w przyszłości o zatrudnienie,
jako że pracodawcy poszukują pracowników wykazujących się różnorodnymi umiejętnościami
oraz dbającymi o swój rozwój osobisty i zawodowy.
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