
Staże zawodowe w Hiszpanii                                            

Partnerzy: FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Miasto st. Warszawa, 

EUROMIND PROJECTS SL. 

 Z dobrą praktyką w przyszłość – projekt realizowany w ramach PO WER, czyli 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczony dla uczniów 

kształcących się w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk, technik 

elektronik, technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych. Planujemy staże dla 

trzech grup. Okres realizacji: 2019r. do  2022r. 

 Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus projekt realizowany                         

w ramach ERASMUS+ przeznaczony dla uczniów trzecich klas zarówno  po szkole 

podstawowej jak również po gimnazjum kształcących się w zawodach technik 

informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik 

urządzeń dźwigowych. Planujemy staże dla sześciu grup po 16 osób. 

Praktyki odbędą się w pięknych hiszpańskich miejscowościach: Sewilli, Ubedzie 

oraz Maladze. Czterotygodniowe staże są również planowane w nowych 

miejscach realizacji mobilności – w Portugalii oraz Chorwacji. 

 Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się                         

w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych                       

(październik 2015,  maj 2016), 

 Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy 

start w dorosłość młodzieży                                                         

(kwiecień-czerwiec 2017 uczniowie; lipiec – wrzesień 2017 absolwenci) 

 Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych 

techników  (marzec 2019, maj 2019, październik 2019) 

 



Staż zawodowy w Irlandii Północnej        

Partnerzy:  Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                   

oraz partner zagraniczny North West Academy of English Limited 

 Nauką i pracą ludzie się bogacą 

       (październik - listopad 2014) 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                         

i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Uczniowie odbywali staż zawodowy w Londonderry. Mieszkali u rodzin 

angielskojęzycznych, zaś praktyki odbywali w irlandzkich firmach i zakładach pracy. 

Instytucje oferujące praktyki to: Betteronics, Budget energy, Café Blooms, Eakin 

Brothers, Irish Street community centre, Kevmar, Pennyburn youth club, Signs express, 

Vale centre, Zenith. 

Staż zawodowy w Niemczech 

Partnerzy:  FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Miasto st. Warszawa, Europa-

Direkt e.V. Institut fur interkulturelle und  europaische Studien z siedzibą w Dreźnie  

 Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy 

start w dorosłość młodzieży  

(październik-listopad 2016, kwiecień-maj 2017; absolwenci-wakacje 2017) 

Uczniowie odbyli staże w znanych niemieckich firmach: Businesstechnik GmbH, SMT & 

Hybrid GmbH, Deutesche Telecom GmbH, Tele Columbus AG, Siemens Professional 

Education, Wilhelm Miersch - Klima- und Kälteservice GmbH,ComArch AG, Elektro - 

Kühlung GmbH, Schaltanlagenbau Hocke GmbH. 


