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SPOTKANIE z rodzicami
uczniów zakwalifikowanych na 

praktyki  zawodowe w IRLANDII
grupa II



Projekt pt. 
„Kwalifikacje zawodowe bez granic” 

o numerze 2017-1-PL01-KA102-036399

Projekt realizowany w ZSP Nr 4 w Krośnie 

od 31.12.2017 do 30.12.2019 roku 

w Akcji 1 Mobilność edukacyjna; wyjazdy uczniów 
i kadry edukacyjnej, projekt współfinansowany w ramach programu 

Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie 
i szkolenia zawodowe. 



.

Celem projektu jest zorganizowanie 

4-tygodniowych zagranicznych praktyk 

zawodowych dla 32 uczniów z klas trzecich, 

uczących się w zawodach: 

technik logistyk, 

technik geolog, 

technik gazownictwa,

technik ochrony środowiska



.

Szczegółowe cele projektu:

 podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w

praktykach w przedsiębiorstwach zagranicznych na terenie Irlandii,

 podniesienie kompetencji językowych zaangażowanej grupy,

wielojęzyczność - zjednoczenie w różnorodności - lepsze

wykorzystanie dostępnych możliwości nabywania wiedzy,

 zdobycie cennego doświadczenia współpracy w wymiarze

międzynarodowym,

 uświadomienie sobie przez uczestników projektu, że nabyte

kompetencje zawodowe nie powinny mieć granic!

 samodzielność i odpowiedzialność,

 rozwijanie pasji turystyczno-kulturowo-zawodowych.



.

Praktyki zawodowe będą realizowane według 

następującego harmonogramu:

01.10.2018 r. – 26.10.2018 r.

30.09.2019 r. – 25.10.2019 r.



Lista osób zakwalifikowanych 

Technik logistyk

1. Karina KASPRZYK
2. Julia GAJDA
3. Daria PIŁKA
4. Agnieszka NOWAK
5. Weronika BIS
6. Magdalena ŻMIGRODZKA
7. Kacper UKLEJA
8. Wiktor SOKOŁOWSKI
9. Michał WALCISZEWSKI
10. Wiktoria NIEMIEC

Technik geolog

1. Patrycja PELCZAR
2. Patryk BUGIELSKI
3. Adrianna HADUCH
4. Weronika MERCIK

Technik gazownictwa

1. Stanisław HISZPAN
2. Kacper NIEMIEC

Lista rezerwowa

Technik logistyk
• Adrian LENART
• Tadeusz WINIARSKI
• Magdalena SĘKOWSKA
• Kinga SEMENOWICZ
• Miłosz URBAŚ

Technik geolog
• Wiktoria WOŁOSZYN
Technik gazownictwa
• Damian OSTROWSKI



Opiekunowie podczas praktyk

Pierwsze 2 tygodnie

Dariusz PŁAZA – nauczyciel WF

Bogusław GINTER – nauczyciel j. angielskiego

Kolejne 2 tygodnie

Agnieszka JAKUBIEC - nauczyciel j. angielskiego

Elżbieta WANIK - nauczyciel geologii



.

Na realizację projektu szkoła otrzymała

kwotę:

95 728,00 EUR
Przy kursie 4,1699  zł

399 176,18 zł



.

Projekt został przygotowany we współpracy z 

partnerem Your International Training (YIT), 

irlandzką organizacją działająca w dziedzinie 

rozwoju zawodowego i edukacji. 

Instytucjami przyjmującymi uczniów będą 

przedsiębiorstwa specjalizujące się w branży 

logistycznej, geologicznej i gazowniczej.



.

Patrycja Pilarek – koordynator ze strony YIT

NASZ  PARTNER
PROJEKTOWY



.

Uczestnicy mają zagwarantowane m.in.:

1. Zajęcia przygotowujące do wyjazdu.

2. Zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie na czas wyjazdu,

3. Przejazd na miejsce i z powrotem,

4. Zakwaterowanie  i wyżywienie u rodzin goszczących,

5. 20 godzinny kurs językowy w trakcie pobytu w Irlandii,

6. Wycieczki  fakultatywne na terenie Irlandii,

7. Certyfikaty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje,

8. Stały monitoring i wsparcie uczestników projektu przez 
dwóch opiekunów (nauczyciele naszej szkoły) podczas 
pobytu w Irlandii,

9. Pomoc i opieka ze strony pracowników YIT.



Gdzie praktyki….?
Youghal miasto portowe w południowej Irlandii w hrabstwie Cork. Zbudowane na skraju stromego 

brzegu rzeki, miasto ma charakterystyczny długi i wąski układ.

Jako historyczne miasto portowe otoczone murem ma wiele i zostało uznane za Irlandzki Port Dziedzictwa. 
Pozostaje popularnym miejscem turystycznym.  Liczba ludności: 7 963

Youghal



Miasto portowe …



Panorama miasta …



Zabytki architektoniczne …



Miasto z ciekawą historią …



Uczniowie zakwaterowani są pokojach jedno-
lub dwuosobowych z dostępem do łazienki i WC.  

Uczniowie po uzgodnieniu z rodziną otrzymają klucze do
drzwi wejściowych.

Rodziny goszczące zapewniają pełne wyżywienie: śniadanie, lunch do pracy 
oraz obiadokolację. Uczniowie posiłki poranne przygotowują samodzielnie, 
mając dostęp do artykułów żywnościowych i napoi. 

W godzinie 18.00 - 19.00 rodzina goszcząca podaje ciepłą obiadokolację. 
Uczniowie mogą korzystać z kuchni i urządzeń, które w niej się znajdują.

Pobyt u rodziny



.

Uczestnicy mają zagwarantowany nieodpłatny udział w 
następujących zajęciach przygotowawczych przed wyjazdem:

1. Kursu języka angielskiego - praktyczne posługiwanie się językiem
obcym w sytuacjach codziennych i zawodowych 20 godz.

2. Kurs z zakresu kultury i obyczajów Irlandii 10 godz.

3. Szkolenie BHP 5 godz.

4. Kurs pierwszej pomocy – dotyczący praktycznych umiejętności
ratowania zdrowia i życia 5 godz.

5. Szkolenie na temat podstaw przedsiębiorczości - obejmujące
komunikację interpersonalną, przełamywanie barier, radzenie sobie w
trudnych sytuacjach podczas rozłąki z rodziną 5 godz.

6. Wykład na temat szacunku i tolerancji - dla zasad i różnic
wynikających z odrębności kulturowych, korzyści dla absolwenta
technikum wynikające z pracy na Europejskim Rynku Pracy 2 godz.

7. Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS – test jest
obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie
Erasmus+



.

Wykaz podstawowych działań przed rozpoczęciem 
mobilności uczestników:

1. Udział w w/w szkoleniach,

2. Przygotowanie CV oraz podania o pracę w języku 
angielskim,

3. Zapoznanie uczniów z miejscem docelowego odbywania 
stażu, kontakt z rodziną goszczącą,

4. Podpisanie umowy finansowej pomiędzy organizacją 
wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się, 

5. Podpisanie porozumienia o programie zajęć dla mobilności 
osób uczących się,

6. Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności,

7. Wypełnienie i wysłanie danych uczestników  w systemie 
online frse oraz mbility tool.



Ponadto … inne drobiazgi



Karta EKUZ

• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo 
do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w 
czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego 
UE/EFTA.

• EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do 
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z 
przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia 
zdrowotnego.

(okres ważności 12 m-cy)

Wypełniony i podpisany wniosek można:
• zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
• wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
• wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
• złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Punkt Informacyjny w Krośnie
38-400 Krosno, ul. 
Bieszczadzka 5 pok. 1.48

13 420 38 70
13 420 38 72



Październik 2018 r.

MY … tam już 
BYLIŚMY!!!



PRAKTYKA   LOGISTYKÓW



Praktyka geologów



PRAKTYKA   GAZOWNIKÓW



.

DZIĘKUJEMY 

ZA UWAGĘ

Zespół projektowy: Barbara Zarych - koordynator

Magdalena Gajda

Eliza Chodak


