
JAKIE SĄ EFEKTY PROGRAMU ZAGRANICZNYCH STAŻY ZAWODOWYCH? 

 Praktyka zagraniczna jest świetnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego i ma ogromne 

znaczenie dla rozwoju młodych ludzi aspirujących do wejścia na nie tylko rodzimy, ale także 

europejski, czy światowy rynek pracy. Wyjazd ma na celu przede wszystkim zdobycie 

praktycznej wiedzy w dziedzinach i specjalizacjach, którymi uczniowie są zainteresowani. 

 Dodatkową korzyścią jest możliwość poznania sposobu działania oraz zarządzania firmą 

zagraniczną. Uczestnicy mogą porównać pracę w przedsiębiorstwie na polskim rynku pracy 

oraz europejskim,  przekonać się, jak wygląda funkcjonowanie pracownika w innej niż rodzima 

firma, porównać kulturę pracy, wymagania, zaobserwować te różnice, by później  wykorzystać 

je w praktyce.  

 Udział w projekcie ma utwierdzić młodzież w zasadności wyboru oraz skłonić ich                                      

do ukończenia z jak najlepszym wynikiem szkoły technicznej. Ma uświadomić uczniom,                       

że poszerzanie kompetencji, pogłębianie wiedzy oraz potrzeba ciągłego rozwoju są ważnymi 

elementami życia młodego pracownika oraz mają ogromny wpływ na jego przyszłość jako 

człowieka stojącego na progu kariery zawodowej.  

 Młody człowiek spędzający miesiąc w innym kraju, obcujący z inną kulturą, wyzbywa się 

uprzedzeń oraz uczy się tolerancji. Chcemy dać naszym uczniom także szansę na nieformalne 

kontakty - nawiązywanie przyjaźni, zdobywanie kontaktów, rozwój cech interpersonalnych, 

możliwość łamania stereotypów oraz barier kulturowych.  

 Staż to doskonały sposób na podniesienie swoich kompetencji językowych. Każdy                                    

z uczestników musi pokonać wewnętrzną barierę językową, niechęć oraz obawy                                      

w posługiwaniu się językiem obcym - nie tylko w życiu codziennym, ale także podczas pracy 

(w firmie, z innymi pracownikami, używając języka technicznego i specjalistycznego).  

 Każdy wyjazd zagraniczny, staż, czy praktyki poza granicami kraju wymagają od uczestników 

odwagi oraz determinacji. Chcemy, aby uczniowie uwierzyli w swoje siły oraz możliwości, 

podnieśli poziom samooceny, nabyli umiejętność pracy w grupie, stali się odpowiedzialni, 

otwarci.  

 Wyjazd uświadamia uczniom konieczność ciągłego dokształcania się, ciągłego rozwoju,                   

aby nie zostać w tyle za innymi młodymi ludźmi wchodzącymi na rynki pracy, konieczność 

bycia konkurencyjnym oraz sposoby realizacji takich potrzeb.  


