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rynku pracy”
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Zgromadzenie Św. Michała Archanioła – Michalicki Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

Partner projektu:
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Wartość projektu: 34.670,00 euro (100% dofinansowania)

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.12.2013

Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci (PLM) 
Program „Uczenie się przez całe życie”.



Cel główny projektu
wzrost jakości kształcenia zawodowego 

w MZSP w Miejscu Piastowym oraz konkurencyjności
i zdolności absolwentów do przyszłego zatrudnienia 

poprzez 
organizację 9 tygodniowych staży zawodowych w Irlandii 

Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci (PLM) 
Program „Uczenie się przez całe życie”.



Cele szczegółowe projektu:
- doskonalenie umiejętności w zawodzie technik informatyk i technik poligraf poprzez 

poznanie zasad funkcjonowania firm w branży przemysłowej, informatycznej, poligraficznej

- rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych w dziedzinie informatyki, grafiki 
komputerowej

- zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników projektu w celu 
podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy

- wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym)

- rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, 
zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie;

- zwiększenie szans zatrudnienia

Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci (PLM) 
Program „Uczenie się przez całe życie”.



UCZESTNICY

Podpisanie umów



Uczestnikami projektu - stażystami 
była 10-osobowa grupa absolwentów 

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Miejscu Piastowym, 

kształcących się na kierunku: 
technik informatyk (6) i technik poligraf (4) 



REKRUTACJA
Stażyści, którzy wzięli udział w projekcie  uzyskali najwyższą średnią   z 
następujących składowych:

1) dodatkowe umiejętności, potwierdzone dokumentem: Certyfikat Europejskich umiejętności 
komputerowych ECDL Core, ECDL Start, ECDL Webstarter, certyfikat kursu grafik komputerowy, 
certyfikat językowy, CISCO. 
2)  średnia ocen z przedmiotów zawodowych:, Weryfikacja na podstawie przedłożonego kserokopii 
świadectwa ukończenia szkoły. 
3) średnia ocen z przedmiotów ogólnych. 
4. ocena z zachowania.
5. płeć uczestnika – (premiowany był udział w projekcie kobiet – 1 pkt.)
6. Miejsce zamieszkania – (premiowany był udział uczniów z terenów wiejskich – 1 pkt.)



Przygotowania do wyjazdu

Uczestnicy stażu uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych 
w trakcie których omawiano wszystkie szczegóły związane ze stażem.
Zgodnie z założeniami programu uczestnicy przed wyjazdem na staż 

zostali objęci przygotowaniem: 
językowym, pedagogiczno – psychologicznym i kulturowym



Przygotowanie językowe



Przygotowanie językowe:
- ukierunkowane na język branżowy

- w formie 40 godz. kursu

- uczestnicy otrzymali materiały biurowe oraz podręcznik, 

słownik, rozmówki polsko - angielskie

- prowadzący:      mgr Alicja Kosiorowska



Przygotowanie kulturowe:

Zajęcia w wymiarze 5 godz. przybliżyły
uczestnikom realia kulturowe Irlandii, poświęcone
były takim zagadnieniom: obyczaje, tradycje,
stereotypy, elementy geografii i turystyki.



Przygotowanie psychologiczne:
Głównym celem zajęć było lepsze poznanie członków grupy

i przygotowanie uczestników do umiejętnego poradzenia sobie w
trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi.

Do tego celu prowadziły zajęcia, które koncentrowały się na
doskonaleniu umiejętności komunikacji międzyludzkiej,
rozpoznawania uczuć, emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów.
Również poruszone zostały tematy stereotypów i uprzedzeń
dotyczących innych ludzi, narodów.



PODRÓŻ:

Instytucja wysyłająca zapewniła uczestnikom podróż BUS-em z miejsca 
zamieszkania do Krakowa, lotnisko - Balice, skąd polecieli samolotem do 
Corku. 



W Irlandii…



W Irlandii…
Your International Training pełni funkcję Partnera projektu i to on 
odpowiedzialny był za realizację projektu w Irlandii.

Zadania Partnera: 
1) odbiór z lotniska w Cork i transport do Mallow
2) Zakwaterowanie i żywienie stażystów (wybór rodzin przyjmujących)
3) Lokalizacja stażystów w Firmach 
4) Monitoring staży, współpraca z pracodawcami i sprawozdawczość 
Liderowi
6) organizację i realizację programu kulturalnego dla stażystów



W Irlandii…
Zakwaterowanie i żywienie stażystów
Stażyści zostali zakwaterowani w rodzinach w komfortowych warunkach. 
Byli traktowani jak domownicy i niczego im nie brakowało.



W Irlandii…

STAŻE:
- 9 TYGODNIOWE (315 godz.)

Staże odbywały się w przedsiębiorstwach zgodnie z ukończonym 
kierunkiem kształcenia i zdobytym zawodem.  Staże odbywały się 
grupie, tak by uczestnik mógł nabyć umiejętność pracy w 
zespole/grupie oraz indywidualnie.  Program staży był dopasowany do 
indywidualnych potrzeb uczestnika. 



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Mateusz Kustroń, 
Michał Giergowski,
poligrafowie

Staż odbyli w  Mallow Printing Works. 
Obsługiwali maszyny na Introligatorni, 
współpracowali z kadrą drukarni 
przez co mogli się dużo nauczyć. Poprawili swoje 
umiejętności językowe, wzbogacili swoje 
słownictwo zawodowe/branżowe. 



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Mateusz Kustroń,
poligraf,



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Michał Giergowski
poligraf,



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Kamil Zalewski
informatyk



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Piotr Huta, informatyk



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Dariusz Bogaczyk, informatyk;

„Staż w Irlandii odbyłem w firmie
Mallow Primary Healthcare Centre. Podczas stażu udoskonaliłem bieżącą 
stroną firmy”.



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Piotr Jagielski, informatyk
Adrian Niezgodzki, poligraf

Staż odbył się w Nano Nagle Centre.



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Karol Zych, poligraf

Staż odbył w Infinity English
College



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Jakub Wojtowicz,
informatyk



W Irlandii…
uczestnicy na STAŻACH

Konrad Zarzyczny,
informatyk



W Irlandii…
…a, po stażach

Uczestnicy mieli zorganizowany program kulturowy w 
Irlandii (wycieczka Ring of Kerry, wycieczka Klify 
Moherowe, Cork, Adare, Castregregory )



W Irlandii…
…a, po stażach

Klify MOHEROWE & BURREN



W Irlandii…
…a, po stażach

Adare, Castregregory 10.08.2013 



W Irlandii…
…a, po stażach

Adare, Castregregory 10.08.2013 



W Irlandii…
…a, po stażach Ring of Kerry



W Irlandii…
…a, po stażach

Ring of Kerry



W Irlandii…
…a, po stażach

Ring of Kerry



EUROPASS MOBILNOŚĆ



DOKUMENT 
EUROPASS MOBILNOŚĆ

Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie 
stażu zagranicznego i nabyte umiejętności praktycznych, tzw. Europass – Mobilność

Czym jest 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.



DOKUMENT EUROPASS MOBILNOŚĆ

Dokumenty wchodzące w skład Europass to:
Europass - CV
Europass - Paszport Językowy
Europass - Mobilność
Europass - Suplement do Dyplomu
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, dokument  
prezentuje i potwierdza 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. 

Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy miejscem 
stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy.

Więcej na http://www.europass.org.pl/ 



EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU



Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu 
staży wynika,  że kompetencje beneficjentów wzrosły i  że cele 
założone  w projekcie zostały w pełni osiągnięte. 

Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali oni metody pracy    
w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie 
nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich 
samoocena. 

Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje 
umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z 
nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się 
w języku obcym w miejscu pracy.



Rezultaty  twarde:
- 10 uczestników ukończyło 9 tygodniowe staże zagraniczne, 

przez co zwiększyli  swoją mobilność 
- 10 uczestników otrzymało dokument Europass Mobilność
- 10 uczestników otrzymało Certyfikat  ukończenia  Kursu językowego
- 10 uczestników otrzymało certyfikat ukończenia stażu (wersja j. angielski i j. polski)

Rezultaty miękkie:

- podniesiono kompetencje językowe u 10 uczestników  staży (założono 80%)
- 10 uczestników nabyło kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętności pracy w innej 
kulturze)  - (założono 80%)
- podniesiono kwalifikacje zawodowe u  10 uczestników (założono 80%)
- podniesiono motywację i zaangażowania do pracy i nauki uczestników staży



PODSUMOWANIE I PROMOCJA PROJEKTU



Monika Subik 
– koordynator projektu

Realizacja projektu, a tym bardziej po raz pierwszy 
Leonardo da Vinci  to nie była prosta sprawa lecz wyzwanie.
Ustalanie szczegółów organizacyjnych z Partnerem związanych ze stażami,  działania logistyczne, 
finanse – wszystko trzeba było dopiąć na ostatni guzik, niejednokrotnie nie było to łatwe. 
Z perspektywy czasu widzę, że warto było spróbować . 
Nabyte kompetencje i umiejętności zawodowe przez stażystów na pewno zostaną docenione przez 
przyszłych pracodawców. Dokumenty,  które otrzymali potwierdzają ich zaangażowanie, 
sumienność  i dobre przygotowanie zawodowe, to cechy które pozwalają być konkurencyjnym na 
lokalnym, a nawet europejskim Rynku Pracy! 
Również i Szkoła poprzez realizację projektu zyskała kolejne bogate doświadczenie, które                 
w najbliższym czasie wykorzystamy przy aplikowaniu na kolejne staże. 



Upowszechnianie i dzielenie – PROMOCJA PROJEKTU:

- w Tygodniku Regionalnym ukazała się informacja, że absolwenci wyjechali na staż,  
sprawozdanie z pobytu na stażu, jaki miał wpływ na naszych uczestników

- raport końcowy, który przedstawia ocenę projektu i osiągnięte rezultaty został 
podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej 
szkoły, celem zapoznania się z nim najszerszego grona w tym, przez uczniów, 
rodziców, instytucji

- przygotowaliśmy galerię zdjęć z odbycia staży i udostępnimy ją na stronie www
(w wersji elektronicznej) i formie wystawy poprojektowej 

Również Partner projektu będzie upowszechniał i dzielił się uzyskanymi rezultatami 
w Irlandii za pomocą strony www. 



O PROJEKCIE w lokalnej PRASIE:  Tygodnik Regionalny „Podkarpacie”



WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE i PROGRAMIE:

www.frse.gov.pl

http://www.leonardo.org.pl/

www.mzsp.pl

http://www.frse.gov.pl/
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	�����������DOKUMENT �EUROPASS MOBILNOŚĆ��Po zakończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zagranicznego i nabyte umiejętności praktycznych, tzw. Europass – Mobilność��Czym jest 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.�
	���DOKUMENT EUROPASS MOBILNOŚĆ��Dokumenty wchodzące w skład Europass to:�Europass - CV�Europass - Paszport Językowy�Europass - Mobilność�Europass - Suplement do Dyplomu�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, dokument  prezentuje i potwierdza 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. ��Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy miejscem stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy.��Więcej na http://www.europass.org.pl/ �
	����        EFEKTY/ WSKAŹNIKI PROJEKTU��
	����        Z raportu ewaluacyjnego sporządzonego po zakończeniu staży wynika,  że kompetencje beneficjentów wzrosły i  że cele założone  w projekcie zostały w pełni osiągnięte. ��Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali oni metody pracy    w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. ��Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o unikalne elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się �w języku obcym w miejscu pracy.�
	����Rezultaty  twarde:�- 10 uczestników ukończyło 9 tygodniowe staże zagraniczne, �   przez co zwiększyli  swoją mobilność �- 10 uczestników otrzymało dokument Europass Mobilność�- 10 uczestników otrzymało Certyfikat  ukończenia  Kursu językowego�- 10 uczestników otrzymało certyfikat ukończenia stażu (wersja j. angielski i j. polski)�� Rezultaty miękkie:��- podniesiono kompetencje językowe u 10 uczestników  staży (założono 80%)�- 10 uczestników nabyło kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętności pracy w innej kulturze)  - (założono 80%)�- podniesiono kwalifikacje zawodowe u  10 uczestników (założono 80%)�- podniesiono motywację i zaangażowania do pracy i nauki uczestników staży��
	����PODSUMOWANIE I PROMOCJA PROJEKTU��
	�                             Monika Subik �          –       koordynator projektu��Realizacja projektu, a tym bardziej po raz pierwszy �Leonardo da Vinci  to nie była prosta sprawa lecz wyzwanie.�Ustalanie szczegółów organizacyjnych z Partnerem związanych ze stażami,  działania logistyczne, finanse – wszystko trzeba było dopiąć na ostatni guzik, niejednokrotnie nie było to łatwe. �Z perspektywy czasu widzę, że warto było spróbować . �Nabyte kompetencje i umiejętności zawodowe przez stażystów na pewno zostaną docenione przez przyszłych pracodawców. Dokumenty,  które otrzymali potwierdzają ich zaangażowanie, sumienność  i dobre przygotowanie zawodowe, to cechy które pozwalają być konkurencyjnym na lokalnym, a nawet europejskim Rynku Pracy! �Również i Szkoła poprzez realizację projektu zyskała kolejne bogate doświadczenie, które                 w najbliższym czasie wykorzystamy przy aplikowaniu na kolejne staże. �
	����������Upowszechnianie i dzielenie – PROMOCJA PROJEKTU:��- w Tygodniku Regionalnym ukazała się informacja, że absolwenci wyjechali na staż,  sprawozdanie z pobytu na stażu, jaki miał wpływ na naszych uczestników��- raport końcowy, który przedstawia ocenę projektu i osiągnięte rezultaty został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej szkoły, celem zapoznania się z nim najszerszego grona w tym, przez uczniów, rodziców, instytucji��-  przygotowaliśmy galerię zdjęć z odbycia staży i udostępnimy ją na stronie www    (w wersji elektronicznej) i formie wystawy poprojektowej ��Również Partner projektu będzie upowszechniał i dzielił się uzyskanymi rezultatami w Irlandii za pomocą strony www. ���������
	�O PROJEKCIE w lokalnej PRASIE:  Tygodnik Regionalny „Podkarpacie”�����������
	��������WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE i PROGRAMIE:�www.frse.gov.pl�http://www.leonardo.org.pl/�www.mzsp.pl�������������

