PORADNIK STAŻYSTY

Projekt
„Mój staż - moja kariera”
1.
Projekt pod tytułem "Mój staż - moja kariera” jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica, kształcących się w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik elekryk, technik elektronik,
którzy ukończyli 16 lat i w stopniu co najmniej dobrym posługują się językiem angielskim. W
ramach realizacji projektu cztery 15-osobowe grupy uczniów w czasie 2 tygodniowej praktyki
zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe we Włoszech lub Grecji.
Grupa pierwsza odbędzie staż w okresie od 12.04.2017 r. do 26.04. 2017 r., a grupa druga w
okresie od 14.05.2017 do 27.05.2017, grupa trzecia 19.06.2017 do 03.07.2017. W organizację
pobytu uczestników za granicą będą zaangażowane organizacje: włoska “A Rocca”, grecka
“Kika Mobility Center” Praktyki zagraniczne będą integralną częścią szkolenia zawodowego,
a program stażu zostanie zrealizowany w formie modułowej.
Projekt odpowiada następującym potrzebom: przygotowanie poszukiwanego przez
pracodawców absolwenta posiadającego uznane europejskie kwalifikacje, umiejętności
zawodowe i kompetencje kluczowe, poszerzenie oferty praktyk zawodowych o zagranicznych
pracodawców, umożliwienie uczniom zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia, zdobycie nowych
doświadczeń edukacyjnych i przygotowanie szkoły do reformy kształcenia zawodowego w
Polsce, dostosowanie przejrzystości kwalifikacji absolwentów do europejskich systemów i
standardów, doskonalenie zawodowych umiejętności zdobytych w szkole na rzeczywistych
stanowiskach pracy poza granicami kraju.
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do zdobywania przejrzystych kwalifikacji mających
na celu ułatwienie rozwoju zawodowego i osobistego uczniów oraz zwiększenie możliwości
zatrudnienia, doskonalenie kompetencji językowych, zdobycie dodatkowych praktycznych
umiejętności i kompetencji zawodowych i osobistych, zwiększenie atrakcyjności kształcenia
zawodowego uczniów szkoły, zwiększenie samodzielności zawodowej i osobistej, zdobycie
doświadczenia edukacyjnego poprzez wprowadzenie innowacyjnego modułowego programu
praktyki, wzmocnienie współpracy szkoły i uczniów z włoskimi oraz greckimi pracodawcami.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: lepsze przygotowanie
uczniów do wejścia na europejski rynek pracy, uczniowie podniosą kompetencje kluczowe i
kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem Europass Mobility, zwiększą mobilność
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na europejskim i krajowym rynku pracy, podniosą stopień znajomości i posługiwania się
zawodowym i ogólnym językiem angielskim, zdobędą umiejętność pracy w multikulturowych
zespołach pracowniczych, poznają tradycje i kulturę społeczeństwa włoskiego/greckiego,
zostanie zmodyfikowany program kształcenia zawodowego w szkole oraz poszerzy się oferta
praktyk zawodowych co zwiększy atrakcyjność szkoły.
Nabyte przez uczestników umiejętności i kompetencje zostaną potwierdzone certyfikatem
Europass Mobility oraz portfolio certyfikatów poświadczających nabycie umiejętności
zawodowych i językowych.
2.
Co zrobić, żeby wyjechać na staż zawodowy ?
a) do rekrutacji przystąpić mogą uczniowie ZSP uczący się w trybie dziennym w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik elekryk, technik
elektronik , którzy ukończyli 16 lat, uzyskali średnią ocen z przedmiotów zawodowych i
języka angielskiego powyżej 3,5, posiadają dobrą znajomość języka angielskiego oraz
uzyskają pozytywną opinię wychowawcy. Zgłaszając swoją kandydaturę uczeń złoży
formularz aplikacyjny zgłoszeniowy.
b) Wyboru uczestników do projektu dokona komisja w składzie: dyrektor lub wicedyrektor
szkoły, 1-2 nauczycieli języka angielskiego i nauczyciel przedmiotów zawodowych.
d) Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie będzie suma punktów ocen z
przedmiotów zawodowych i języka angielskiego, zachowania oraz złożone referencje
nauczyciela.
e) przewidziana jest procedura odwoławcza: kandydat ma prawo odwołać się od wyniku
przyznanego przez komisję. Komisja rozpatrzy zażalenie w trybie natychmiastowym oraz
poinformuje o wyniku odwołania. W powyższej sprawie komisja przestrzega zapisów Statutu
szkoły i Wewnętrznego Systemu. Decyzja komisji jest ostateczna.
3.
Stażysta powinien wiedzieć, że:
Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem
przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewni
uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i
religii, lepszą adaptację w zagranicznym przedsiębiorstwie i w obcym kraju oraz wzbogaci
język angielski o słownictwo z zakresu języka zawodowego.
Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w:
- zajęciach z przygotowania pedagogicznego
- zajęciach z przygotowania kulturowego teoretycznego
- zajęciach z przygotowania językowego
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4.
Przed, w trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:
a) dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu szkolenia
b) codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu
c) realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu
d) uczestniczyć w szkoleniu językowym zorganizowanym przez instytucje wysyłającą
e) uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas Stażu
f) na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika
g) codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki
h) przybyć na wyznaczone spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu uczestnika,
które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu Stażu
i) przybyć na wyznaczone spotkanie w celu wypełnienia ankiet dotyczących rezultatów
projektu
j) uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Erasmus+ w tym w
przygotowaniach do konferencji
k) znać program stażu w języku polskim
5.
Uczestnik stażu powinien
znać znaczenie dokumentu Europass
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi
Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio
pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy
(również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do
UE). Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
2004 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. Dokumenty wchodzące w skład Europass to:
1. Europass – CV
2. Europass – Paszport Językowy
3. Europass – Mobilność
4. Europass – Suplement do Dyplomu
5. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie
przez osobę zainteresowaną. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.
Europass Mobilność wydaje Krajowe Centrum Europass w Warszawie ( w Polsce tę funkcję
pełni Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji „Fundusz Współpracy”).Dokumenty
Europass Mobilność prezentują i potwierdzają w sposób jednolity dla wszystkich krajów
europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk oraz
staży zagranicznych realizowanych za granicą po 1.01.2005 r. w ramach wyjazdów
zorganizowanych tzw. europejskich ścieżek kształcenia.
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Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy
miejscem stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy.
6.
Dodatkowe informacje
- uczeń powinien zabrać odpowiedni strój roboczy oraz obuwie robocze - zakryte.
- zaleca się przed stażem wyrobić Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ
- uczeń powinien pamiętać o zabraniu dokumentów - dowodu osobistego
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