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  Tytuł projektu: Tytuł projektu:   

„Kwalifikacje zawodowe bez granic„Kwalifikacje zawodowe bez granic””  

  

Projekt realizowano w ZSNG 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.  

 



Na realizację projektu szkoła  

otrzymała kwotę: 

 

95 728 EUR 



 Celem projektu było zorganizowanie  

4-tygodniowych zagranicznych praktyk 

zawodowych dla 32 uczniów z klas  trzecich, 

uczących się w zawodach:  

technik logistyk,  

technik geolog, 

technik ochrony środowiska,  

technik gazownictwa. 



Szczegółowe cele projektu: 

 

zdobycie cennego doświadczenia współpracy  

w wymiarze międzynarodowym 

 

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 

uświadomienie sobie przez uczestników projektu, że nabyte 

kompetencje zawodowe nie powinny mieć granic! 

 



Praktyki zawodowe były realizowane według 

następującego harmonogramu: 

 

01.10.2018 r. – 26.10.2018 r. 

30.09.2019 r. – 25.10.2019 r. 



Uczestnicy mieli 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 opiekę ze strony pracowników YIT (partnera 
projektowego). 

 
 

 
 



Uczestnicy w ramach przygotowań do wyjazdu 
uczestniczyli w następujących zajęciach: 

 
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. 

 



 
 

DZIĘKUJEMY  

ZA UWAGĘ 

 
 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Barbara Zarych 

Eliza Chodak 

Magdalena Gajda 



Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe   
w Irlandiiw Irlandii  

  
oczami uczniówoczami uczniów  



 

 

 

 

ZAKWALIFIKOWALIŚMY  

 
SIĘ  

 

 

DO PROJEKTU !!! 



Rozpoczęliśmy intensywne przygotowania 
do wyjazdu - uczestnicząc  

w dodatkowych zajęciach … 

 



Przed wylotem wszyscy zostaliśmy podzieleni … 

tu już wiemy z kim będziemy mieszkać  

i u jakiej rodziny  

grupa I 
październik 2018 r. 

grupa II 
październik 2019 r. 



 

Tuż Tuż po przylocie … po przylocie …   



Gdzie praktyki….?Gdzie praktyki….?  
 

 

Youghal 

 

 

Miejsce naszego pobytu: 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, zostało uznane za Irlandzki Port Dziedzictwa. 

Pozostaje popularnym miejscem turystycznym.   
Liczba ludności: 7 963 

Dublin 



YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



ClockClock  GateGate  TowerTower  

  

 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



 

YOUGHAL w naszym obiektywie 



GoGościłyściły  nas fantastyczne nas fantastyczne 
rodziny …rodziny …  



 
 

Klaudia, Ola 
Weronika 

 



 
 

Weronika, Ola, 
Przemek, Gabryś 

 



 
 

Maciek, Szymon 
 



TEORIA – PRAKTYKA 

WIEDZA – UMIEJĘTNOŚCI 

KOMUNIKACJA 

PRAKTYKI ZAWODOWE PRAKTYKI ZAWODOWE 



Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe logistykówlogistyków  

  

 



Praca z kolektorem danych Praca z kolektorem danych --  
przyjęcia i wydania towarów, przyjęcia i wydania towarów,   

skanowanie etykiet logistycznychskanowanie etykiet logistycznych  

 

TECHNIK LOGISTYK 



Nie było łatwo …Nie było łatwo …  

 
TECHNIK GAZOWNICTWA 



Przygotowywanie rur, oraz elementów gazociągu do 
spawania 

 
 

 

TECHNIK GAZOWNICTWA 



 

TECHNIK GEOLOG 
TECHNIK OCHR. ŚR. 



 

Poznajemy budowę geologiczną … 

TECHNIK GEOLOG 
TECHNIK OCHR. ŚR. 



W czasie pobytu 
mieliśmy czas na wspólne wycieczki…  

 
 
 
 
 
 
 

Zobaczyliśmy niezwykłe miejsce  
i podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy 



CorkCork  

 



 

CorkCork  



 

CorkCork  



Oczywiście był czas i na zakupy!Oczywiście był czas i na zakupy!  



 Lismore Lismore castlecastle  
  



BlackwaterBlackwater  

  



MahonMahon    

FallsFalls  

  

 



 
Mahon Falls 



 

ArdmoreArdmore  cliffscliffs  



 

ArdmoreArdmore  cliffscliffs  



Dużo czasu spędzaliśmy razem… 



Na zakończenie praktyk 
spotkaliśmy się w siedzibie firmy 

która zorganizowała praktyki,  
każdy otrzymał dyplomy  

i certyfikaty … 



 



Praca zespołowa jest zdecydowaną domeną irlandzkich 
przedsiębiorstw. 

 W Irlandii niezwykle cenni są kandydaci, którzy oprócz 
doświadczenia i wykształcenia, przedstawią swój życiowo – 
zawodowy cel. 

 Nasi irlandzcy partnerzy prezentują otwartość  
i optymizm w życiu społecznym i zawodowym, a szeroko 
pojęty system nagród, pochwał i doceniania najmniejszych 
osiągnięć przekłada się na zadowalające efekty pracy.  

 

NASZE WNIOSKI po odbyciu praktyk …NASZE WNIOSKI po odbyciu praktyk …  

Zadania powierzane pracownikom w Irlandii zawierają 
uproszczone dyspozycje, zarządzenia, rozliczenia… 
Wykonywane są  one bez pośpiechu w ramach czasu 
pracy.  



Dlaczego było warto …?Dlaczego było warto …?  

„Do sukcesu nie ma żadnej windy. 
Trzeba iść po schodach.” 

 

Pokusiliśmy się o własną interpretację 
doświadczeń związanych z pobytem  

i praktykami w tym jakże uroczym miejscu. 

 



Zapraszamy na film … 


