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Podsumowanie projektu 

 

„Staże i praktyki zagraniczne 

dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” (ESF01) 

 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe 

 

Czas trwania: 14 maja 2012 - 30 sierpnia 2015 

 

 

 

Opracowanie 

Wojciech Zawadzki ǀ Zespół Projektu PO KL (ESF01) 
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Idea projektu 

W 2012 roku FRSE przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne 

dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten stanowił bezpośrednią 

odpowiedź na inicjatywę Komisji Europejskiej „Szanse dla młodzieży” (inicjatywa „Youth 

Opportunities Initiative” zachęcającą do podjęcia działań na rzecz poprawy zatrudnienia wśród 

młodzieży, przyjęta w grudniu 2011 roku) i miał na celu zmobilizowanie niewykorzystanych 

środków krajowych i europejskich do walki z bezrobociem wśród młodzieży, poprzez wspieranie 

mobilności ponadnarodowej osób kształcących się i doskonalących zawodowo. 

 

 

Uzyskawszy poparcie Władzy Krajowej Polska podjęła pionierskie na skalę europejska działanie, 

polegające na stworzeniu możliwości wykorzystania finansowania EFS do realizacji dobrych jakościowo 

projektów z list rezerwowych w programie Leonardo da Vinci, które dotychczas nie mogły być 

zatwierdzone z powodu braku funduszy.  

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym 

doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 

2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe 

życie”. 

 

W ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci (LdV) dofinansowanie mogły 

uzyskać m.in. projekty mobilności polegające na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, 

pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców w celu podnoszenia wiedzy, 

umiejętności i kompetencji zawodowych. 

 

Ze względu na duże zainteresowanie instytucji taką formą doskonalenia zawodowego, a także 

na ograniczone środki finansowe, nie wszystkie projekty miały możliwość dofinansowania z programu 

LdV. Skłoniło to FRSE do pozyskania dodatkowych środków na ten cel z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - ESF POKL. Efektem tych działań był projekt 

systemowy  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo". 
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Nowe możliwości 

Projekt został zrealizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość 

systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia 

się przez całe życie. 

 

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo 

na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie projektów mobilności z list rezerwowych 

programu LdV z konkursu 2012 i 2013 do 2015 r.  

 

Dofinansowanie projektu: 150 824 321,95 zł.  

 

Okres realizacji: od 14 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku 
 

Osiągnięte wskaźniki: 

 

Nazwa wskaźnika  

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Wartość wskaźnika osiągniętego od 

początku realizacji projektu Stopień 

realizacji 

wskaźnika (%) 
Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1.  

Liczba osób kształcących się  

i szkolących zawodowo, które otrzymały 

wsparcie w postaci staży  

i praktyk zawodowych w ramach projektu 

12 300 6 890 7640 14 530 118,13% 

2. 
% wniosków, które otrzymały dofinansowanie 

do 2015 w stosunku do roku bazowego 2011 
70% nie dotyczy nie dotyczy 82,7% 118,14% 

3. 

Liczba osób kształcących się  

i szkolących zawodowo, które podniosły swoje 

kwalifikacje i wzmocniły zdolność do 

zatrudnienia poprzez udział w zagranicznych 

stażach 

12 300 6 767 7 632 14 399 117,07% 

 

Początkowo zakładano dofinansowanie 370 projektów, co umożliwiłoby objęcie wsparciem 

w postaci staży i praktyk zagranicznych 10 000 osób. W wyniku pozytywnych efektów zwiększono liczbę 

osób do 12 300 i projektów do 500. Ostatecznie udało objąć się wparciem aż 14 530 osób i dofinansować 

526 projektów.  

 

Realizacja projektu przyczyniła się również do zwiększenia dostępności szkół lub instytucji 

organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo 
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do 2015 roku. Instytucje te zyskały dodatkowe środki i możliwości, dzięki czemu mogły zaplanować 

i zrealizować z powodzeniem praktyki zagraniczne dla zwiększonej liczby uczestników.  

 

W projekcie udział wzięły instytucje z listy rezerwowej Initial Vocational Training (IVT) w programie 

Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach konkursów 2012 i 2013. 

Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników FRSE i ocenie 

merytorycznej realizowanej przez ekspertów zewnętrznych. Projekty umieszczone na liście rezerwowej 

otrzymały dofinansowanie w ramach niniejszego projektu. 

 

Dofinansowanie przyznane poszczególnym instytucjom pozwoliło na pokrycie aż do 100% kosztów na 

realizację  projektów. Instytucje otrzymały środki na organizację mobilności (250 € na uczestnika), 

przygotowanie kulturowo-pedagogiczno-językowe (150 € na uczestnika), podróż (wg kosztów 

rzeczywistych) oraz utrzymanie uczestnika na miejscu stażu (stawki dzienne i tygodniowe w zależności 

od kraju odbywania mobilności i długości mobilności). 

Beneficjenci i ich projekty 

Wśród wszystkich instytucji realizujących projekty mobilności zdecydowaną większość stanowiły 

ponadgimnazjalne szkoły zawodowe – 77%, następnie aktywnie uczestniczyły centra kształcenia 

zawodowego – 9% oraz pozostałe instytucje m.in. ochotnicze hufce pracy, jednostki samorządu 

terytorialnego, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), spółki prawa handlowego, izby 

rzemieślnicze i handlowe oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. 

 

Tematyka projektów była bardzo różnorodna od gastronomii i hotelarstwa po budownictwo, mechanikę, 

robotykę, odnawialne źródła energii, a nawet staże w zakresie fresku, ceramiki czy baletu. 

 

Przykładowe tytuły projektu 

 

 DEAF PROFESSIONALS - Integracyjny staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów niesłyszących 

kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, stolarz, kucharz – 

Wejherowo 2014 

 Developing competences of young landscape architectures in modern Europe - Rozwijanie 

kompetencji młodych architektów krajobrazu w nowoczesnej Europie. 

 Europejski kreator usług gastronomicznych 

 I Ty możesz być królem sieci. 

 Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej 

 Mobilny start w Europie kluczem do zawodowego sukcesu 

 Niezłe ziółko - kuchnia włoska pełna smaków i aromatów 
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 Obywatelu Europy, bądź zawodowo mobilny i ucz się od najlepszych 

 Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym 

 Południowe inspiracje - europejskie kwalifikacje 

 Praktykuj europejskie umiejętności, byś mógł przyjmować w regionie gości 

 ROBOMANIACY - nauka, pasja, marzenia 

 Staże dla ślusarzy w Niemczech 

 Stylista XXI wieku - nowoczesne fryzjerstwo w wymiarze europejskim 

 Sukces elektryka to dobra praktyka 

 Wypłyń na głębię - staż zagraniczny szansą na karierę zawodową 

 

– to tylko część z 526 tytułów projektów zrealizowanych przez beneficjentów. Wszystkie były 

motywujące do działania, inspirujące do uczenia się i pomysłowe w swoim wykonaniu. 

 

Staże i praktyki zagraniczne były realizowane w ośrodkach i warsztatach szkolenia zawodowego, dużych 

przedsiębiorstwach jak i małych firmach rodzinnych. Często staże były dopełnieniem obowiązkowych 

praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania. Dodatkowo uzyskane dokumenty, w tym 

Europass Mobilność potwierdzały nabyte umiejętności praktyczne i kompetencje kluczowe.   
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Projekty w województwach 

 
 

Mapa 1. Liczba zrealizowanych projektów w podziale na województwa (dane łączne za konkurs 2012 i 2013). 

 

W ramach projektu wsparciem objęto wszystkie województwa. Najwięcej beneficjentów projektu 

pochodziło z województwa śląskiego (104 projekty), następnie ze świętokrzyskiego i wielkopolskiego 

(po 50 projektów), dalej w kolejności z dolnośląskiego (47 projekty) i mazowieckiego (46 projekty). 

Najmniej beneficjentów było z województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, opolskiego 

(po 11 projektów) oraz z województwa lubuskiego (9 projektów). 

Łącznie dofinansowano 526 projektów. 
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Mapa 2. Liczba uczestników w podziale na województwa (dane łączne za konkurs 2012 i 2013). 

 

Najliczniej w projekcie reprezentowane było województwo śląskie – na staż zawodowy wyjechało 2691 

osób. Z województwa mazowieckiego na zagraniczny staż wyjechały 1552 osoby, z dolnośląskiego 1422 

osoby, a z województwa wielkopolskiego 1405 osób. Co ciekawe z województwa świętokrzyskiego, 

które jest na 13. miejscu pod względem liczby ludności w Polsce wyjechały 1343 osoby to prawie 

o 400 osób więcej, niż z województwa małopolskiego (950 osób), które jest na 4. miejscu pod względem 

liczby ludności w naszym kraju. 

Łącznie na staż lub praktykę zawodową wyjechało 14 530 osób. 
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Mapa 3. Wartość zrealizowanych projektów w podziale na województwa (dane łączne za konkurs 2012 i 2013).  

 

Warto przedstawić zestawienie prezentujące wysokość zrealizowanych projektów w podziale 

na województwa. Największe dofinansowanie na realizację staży i praktyk zagranicznych otrzymało 

województwo śląskie – kwota prawie 27 000 000 zł, następnie województwo mazowieckie 15 421 097 zł, 

trzecie w kolejności okazało się województwo świętokrzyskie 14 712 273 zł, a kolejne to województwo 

wielkopolskie 14 147 832 zł. Województwa podlaskie i lubuskie ze względu na mniejszą liczbę 

projektów otrzymały najmniejsze dofinansowanie w skali całego kraju. 

Łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła 142 467 831,18 zł. 
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Kraje docelowe mobilności 

Partnerami w projekcie mogły być instytucje z krajów członkowskich Unii Europejskiej, 

a także z Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Turcji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 

(FYROM). Uczestnicy projektów odwiedzili łącznie 24 kraje. Najczęściej wybieranymi krajami 

docelowymi mobilności były Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. 

 
Wykres 1. Liczba uczestników w podziale na kraj docelowy mobilności (dane łączne konkurs 2012 i 2013). 

 

 

Łącznie beneficjenci zrealizowali 14 530 wyjazdów uczestników na staże lub praktyki zagraniczne 

tzw. mobilności, z tego najchętniej wybieranym kierunkiem mobilności byli nasi zachodni sąsiedzi. 

Do Niemiec zorganizowano 6495 mobilności zagranicznych, to jest prawie 45 % spośród wszystkich 

wyjazdów. Prawie 17% wszystkich mobilności odbyło się do Wielkiej Brytanii, czyli 2442 wyjazdy 
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uczestników. Głównym atutem stażu w tym kraju była wysoka znajomość języka obcego przez 

uczestników i różnorodna branżowo oferta programów praktyk. 1967 uczestników swój staż zagraniczny 

zrealizowało w Hiszpanii, a 1689 we Włoszech. Natomiast trzema najmniej popularnymi kierunkami 

mobilności była Bułgaria, Chorwacja i Litwa. Co ciekawe, mimo znaczącego rynku turystycznego oraz 

dostępności usług gastronomiczno-hotelarskich w Chorwacji, do tego kraju zorganizowano jedynie 

14 staży zawodowych uczestników. 

 

Warto zaznaczyć, że beneficjenci w ramach jednego projektu mogli zorganizować wyjazdy na staż 

do kilku zagranicznych partnerów z wszystkich państw Unii Europejskiej i kilku państw 

stowarzyszonych. Jednak jeden uczestnik mógł zrealizować tylko jedną mobilność zagraniczną.  

Uczestnicy projektów 

Rekrutacja uczestników projektu była realizowana bezpośrednio przez instytucje, których projekty 

otrzymały dofinansowanie. Kryteria naboru do udziału w stażach i praktykach zagranicznych były 

przejrzyste i ogólnodostępne, co zapewniało równy dostęp do informacji kobietom i mężczyznom.  

 

 
Wykres 2. Podział uczestników ze względu na płeć (dane łączne za konkurs 2012 i 2013). 

 

W projekcie uczestniczyło 53% mężczyzn i 47% kobiet. Odzwierciedla to ogólną tendencję w polskich 

szkołach zawodowych, gdzie kształci się więcej mężczyzn, niż kobiet. 

 

Ważnym aspektem projektu było stosowanie w projektach zasady równości szans oraz realizacja 

projektów w taki sposób, by nie dopuszczać do jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, 

wyznanie, przynależność rasową, etniczną, religię, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Oznacza 

to, że uczestnicy zakwalifikowani do projektu byli oceniani pod kątem zasadności ich udziału 

w mobilności, jedynie w oparciu o kryteria merytoryczne. 

Kobieta 
47% 

Mężczyzna 
53% 

Podział uczestników ze względu na płeć  
(dane łączne za konkurs 2012 i 2013) 
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Wykres.3 Podział uczestników ze względu na miejsce zamieszkania (dane łączne za konkurs 2012 i 2013).  

 

Uczestnikami projektów były osoby na wstępnym etapie kształcenia zawodowego, które nierzadko 

pochodziły z grup defaworyzowanych, z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, o trudnej sytuacji 

materialnej, które bez uzyskania dofinansowania nie miałyby możliwości udziału w stażu zagranicznym.  

Uczestnicy projektów w nieznacznej większości pochodzili z obszarów wiejskich. Projekt systemowy stał 

się niezwykle cennym doświadczeniem dla młodych ludzi pochodzących z obszarów dotkniętych 

strukturalnym bezrobociem, gdzie dostęp do nauki oraz możliwości rozwijania umiejętności 

praktycznych, kompetencji kluczowych i swoich zainteresowań jest szczególnie utrudniony. 

Niewątpliwie wyjazdy na staż uczniów z grup defaworyzowanych przyczyniły się do wyrównywania 

szans społecznych, spójności społecznej, a także aktywności obywatelskiej. 

 

Wszyscy chętni mieli równe szanse udziału w projekcie, bez względu na sytuację materialną 

czy pochodzenie społeczne. 

 

Uczestnikami staży byli w zdecydowanej większości osoby młode w wieku 15 – 24 lata. Spośród 14 530 

osób, które brały udział w projekcie, większość posiadała wykształcenie podstawowe 

i gimnazjalne 13 399 osób. Wśród osób, które brały udział w projekcie 1046 osób miało wykształcenie 

ponadgimnazjalne, w tym 547 kobiet i 499 mężczyzn, ponadto 56 osób posiadało wykształcenie 

pomaturalne. 

 

 

Obszar wiejski 
51% 

Obszar miejski 
49% 

Podział uczestników ze względu na miejsce zamieszkania  
(dane łączne za konkurs 2012 i 2013)  
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Wpływ mobilności na uczestników 

Zrealizowane projekty pozwoliły młodzieży szkół zawodowych lepiej zrozumieć zasady rynku pracy, 

oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwinięcia umiejętność krytycznego 

myślenia oraz kształtując aktywny stosunek do życia. Zgodnie z danymi z indywidualnych raportów 

uczestników złożonych w systemie do raportowania Mobility Tool, łącznie 98% uczestników wskazało, 

że staż zawodowy w znaczący sposób pomoże im w dalszej nauce. Ponadto, aż 99% uczestników 

potwierdziło, że staże zagraniczne były bardzo dobrą formą zapoznania się ze sposobami funkcjonowania 

w środowisku zawodowym za granicą. Staż zrealizowany w przedsiębiorstwach zagranicznych 

przygotował młodzież do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwił młodym ludziom 

zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających zaistnienie na rynku pracy oraz realizację 

planów zawodowych. 

 

Zwiększenie korzyści zawodowych 

 

Zagraniczny staż zawodowy wpłynął również na podniesienie poziomu nauki kierunków zawodowych. 

96% uczestników przyznało w indywidualnych raportach, że po powrocie ze stażu zagranicznego wzrosło 

ich zainteresowanie przedmiotami zawodowymi obecnymi w toku ich nauki. Uczestnicy podczas trwania 

stażu u zagranicznego przedsiębiorcy musieli wykonywać swoje zadania samodzielnie w oparciu o już 

posiadaną wiedzę teoretyczną, wykazując przy tym swoją kreatywność i umiejętność rozwiązywania 

skomplikowanych zadań, umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, umiejętność 

przystosowania się do zmieniających się warunków oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Kształtując 

w sobie przedsiębiorczość, podnosili nie tylko swoje kompetencje zawodowe, ale także pozycję 

na europejskim rynku pracy. 

 

Wzmocnienie znajomości języków obcych 

 

Ze względu na swoją specyfikę projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się 

i szkolących zawodowo” wspierał również propagowanie nauki języków obcych, poznawania języka 

i kultury kraju, w którym odbywał się staż. Częstym kryterium wykluczenia młodych ludzi z udziału 

w europejskiej ścieżce kształcenia są ich niskie kompetencje językowe. Dotyczy to zwłaszcza młodych 

ludzi z obszarów wiejskich czy terenów dotkniętych strukturalnym bezrobociem, gdzie dostęp do nauki 

języków obcych jest szczególnie utrudniony. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników w zakresie 

podnoszenia kompetencji językowych, beneficjenci otrzymali w ramach realizowanych projektów 

dofinansowanie przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowego przygotowania językowego 

z elementami kulturowymi, które mogło odbywać się zarówno w Polsce, przed wyjazdem na staż, 

jak i w kraju, w którym odbywała się praktyka zawodowa. 

 

Łącznie 95% uczestników wskazało, że po powrocie ze stażu zagranicznego podniosło znacząco swoje 

umiejętności językowe. Uczestnicy projektów aktywnie wykorzystywali zawodowy język obcy 
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w trakcie stażu, dlatego mobilności uczniów miała zdecydowany wpływ na podniesienie ich znajomości 

języka obcego. Warto też zwrócić uwagę, że młodzi uczestnicy projektów mieli możliwość doskonalenia 

swoich umiejętności językowych także po pracy – podczas zorganizowanych kursów językowych lub 

– w praktyce – podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami. Ponadto, zgodnie z indywidualnymi 

raportami uczestników, aż 99% uczestników wskazało, że poprzez udział w stażu lepiej poznało ludzi 

żyjących w innej kulturze i kraju. 

 

Podniesienie kompetencji społecznych 

 

Podczas stażu uczniowie niejednokrotnie mieli możliwość korzystania z nowinek technologicznych 

udostępnianych im przez przedsiębiorców, u których odbywali staż. Sprzyjało to większej otwartości 

i pogłębieniu wiedzy na temat nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Udział w stażu wpłynął również na rozwój umiejętności społecznych – 98% uczestników wskazało, 

że po powrocie wzrosła w dużym stopniu ich pewność siebie. Jak wynika z indywidualnych raportów 

końcowych, uczestnicy wracali do swoich miejscowości nie tylko z nowymi kompetencjami 

zawodowymi, ale także społecznymi. Chętniej podejmowali nowe wyzwania, byli otwarci i angażowali 

się w różne aktywności w szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym, zaczęli lepiej radzić sobie 

w nowych sytuacjach życiowych, stali się bardziej odporni na stres i zarazem odpowiedzialni. Poprzez 

udział w zagranicznych stażach uczniowi rozwinęli swoje umiejętności pracy zespołowej oraz myślenia 

analitycznego i rozwiązywania problemów. Stali się bardziej twórczy i kreatywni w swoim obszarze 

zawodowym. 

Ocena mobilności przez uczestników projektów 

Opinie uczestników wskazują w jaki sposób oceniają oni mobilności. Poniżej przykładowe wypowiedzi 

uczestników projektu: 

 

 Projekt Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy 

ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37364. 

Dzięki stażowi posiadłem i udoskonaliłem umiejętności takie jak ocieplanie styropianem zgodnie 

z normami niemieckimi, murowanie za pomocą cegieł i boczków silikatowych wraz z uwzględnieniem 

izolacji przeciwwilgociowej na podstawie dokumentacji technicznej, ocieplanie dachu przy pomocy wełny 

mineralnej, uszczelnianie dachu folią. Nauczyłem się również operować takimi urządzeniami jak 

niwelator czy gilotyna do styropianu. Zasięgałem również fachowych porad od wykwalifikowanych 

i doświadczonych instruktorów. Ponadto poznałem historię i obyczaje regionu w którym przebywałem 

oraz kulturę społeczności niemieckiej. Dzięki możliwości odbycia stażu za granicą podszkoliłem się 

mailto:kontakt@frse.org.pl


 

 

   

 

 
PROJEKT:„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL.22 46 31 670|FAKS22 46 31 021 | E-MAILkontakt@frse.org.pl| WWWwww.frse.org.pl 

 

15 

w operowaniu językiem niemieckim. Mało tego, dzięki zapewnionym warunkom stałem się bardziej 

samodzielny oraz nabrałem pewności siebie w relacjach interpersonalnych. 

Dominik Jamnik, technik budownictwa, uczeń w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie 

 

 Projekt Energia odnawialna w budownictwie - uczymy się od Europy 

ESF01- 2013-1-PL1-LEO01-37364 

Podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe- zdobyłam nowe umiejętności (lutowanie miękkie, 

projektowanie instalacji fotowoltaicznej i instalacji z kolektorami słonecznej, obliczanie mocy ogniw 

słonecznych, obliczanie zapotrzebowania ilości ciepła dla osoby, rodziny, budynku). Oprócz tego 

poszerzyłam swoją wiedzę na temat energetyki słonecznej. Zdobyłam większą wiedzę na temat kultury 

obcego kraju- Niemiec. Poznałam nowych ludzi, stałam się bardziej otwarta na nowe znajomości i inną 

kulturę. Jestem też bardziej samodzielna. Poprawiłam swoją umiejętność komunikowania się w języku 

obcym- niemiecki i angielski. 

Karolina Frymus, technik elektryk, uczennica w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie 

 

 Projekt Staże elektroników 

ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37105 

Zachęcam do świadomego podjęcia decyzji o uczestnictwie, ponieważ jest to duże wyzwanie, które 

wymaga dyscypliny, samozaparcia, odwagi i chęci poznania. Jednocześnie daje bardzo duże korzyści, 

wyposaża uczestników w ogromne doświadczenie. Polecam uczestnictwo w zajęciach przygotowujących, 

ponieważ w pełni przygotowują do wyjazdu 

Kacper Janiszewski, technik elektronik, uczeń w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta 

w Koszalinie 

 

 Projekt Śródziemnomorskie smaki – praktyki zawodowe w turystycznym sercu Włoch 

ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38489 

Staż dał wielkie szanse na przyszłość w zawodzie, w którym się uczę. Dzięki certyfikatom i referencjom 

łatwiej będzie mi znaleźć dobrą pracę. Nauczyłam się nowych technik przygotowywania dań oraz obsługi 

różnych urządzeń gastronomicznych. Zdobyłam duże doświadczenie w codziennej pracy. Osobiście 

stałam się bardziej tolerancyjna i otwarta na ludzi i inne kultury. 

Dominika Żurek, technik żywienia i usług gastronomicznych, uczennica w Zespole Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu 

 

 Projekt Conquer the world by getting experience - Zdobądź świat przez doświadczenie 

ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27232 

Nasze zadania na praktykach były bardzo zróżnicowane.  Miałyśmy wyznaczone swoje stanowisko pracy 

i komputery. Wykonywałyśmy prace biurowe, kserowałyśmy dokumenty, układałyśmy je chronologicznie, 

numerowałyśmy. Pracownicy Santa Casa wprowadzili nas w ich programy księgowe i ich system 

podatkowy. Pod okiem pracowników liczyłyśmy potrącenia z listy płac. Pokazano nam archiwum oraz 

zostałyśmy oprowadzone po całej instytucji. 
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Karolina Staniek, Dominika Zdanio, technik ekonomista, uczennice w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Usługowych w Rybniku 

 

 Projekt Tarnowscy technicy mobilni w Europie 

ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37716  

Do korzyści jakie przyniósł mi staż na pewno mogę zaliczyć to, że: 

 pogłębiłem swoją wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, 

 poszerzyłem dotychczasowe i zdobyłem nowe doświadczenia, które na pewno pomogą mi 

w przyszłym życiu zawodowym, 

 poznałem nowoczesne technologie, 

 zobaczyłem, jak wygląda typowa praca w zakładzie produkcyjnym dotycząca mojego zawodu, 

 zdecydowanie poznałem kulturę węgierską, 

 zwiększyłem swoje szanse na rynku pracy, 

 przygotowałem się do przyszłego życia zawodowego, 

 poćwiczyłem i udoskonaliłem używanie języka angielskiego i niemieckiego w praktyce, 

Natomiast, jeżeli chodzi o oczekiwany wpływ stażu na moje życie zawodowe i osobiste to: 

 będę miał większe szanse niż moi rówieśnicy na znalezienie dobrej pracy, 

 będę bardziej otwarty na innych ludzi, 

 zdobyta przeze mnie wiedza przyczyni się do rozwoju technologicznego w mojej okolicy. 

Krzysztof Krzyściak, technik elektronik, uczeń w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie 

 

 Projekt Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół 

Policealnych Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim, 

ESF01-2013-1-PL1-ESF01-37258 

Po odbyciu stażu mogę z całą pewnością zachęcić innych uczniów, by w miarę możliwości korzystali 

z ofert staży zagranicznych dofinansowanych z funduszy unijnych. Dzięki takim wyjazdom można nie tylko 

poznać kulturę i zwyczaje innych krajów, ale także zdobyć nowe doświadczenia i poznać nowe metody 

pracy w wyuczonym zawodzie. Wyjazd na staż za granicę pozwala na otwarcie się i pokonanie własnych 

lęków i barier. Jest też doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy i umiejętności w zakresie 

posługiwania się językami obcymi. Staż zagraniczny to także doskonała okazja do wzmocnienia wiary 

we własne możliwości i zwiększenia poczucia pewności siebie. 

Monika Jerzak, technik masażysta, uczennica w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 

w Gdańsku 

 

 Projekt Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsionkiem europejskiej kariery zawodowej 

ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37080 

W Sevilla Control pracowałem 

O CNC się sporo dowiedziałem 

Ludzi wielu poznałem 
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Po angielsku się z nimi dogadywałem 

W pracy części do samolotu wykonywałem 

Materiał do obrabiarek przygotowywałem 

Ukończone części kontrolowałem 

A i maszyny programowałem 

Na sam koniec wszystko w kartony pakowałem 

I te kartony po świecie wysyłałem 

Przy okazji trochę Hiszpanii pozwiedzałem 

Ładne Hiszpanki poznałem 

Piękne widoki podziwiałem 

Z lokalną kulturą obcowałem 

Każdego dnia pełen wrażeń do domu wracałem 

I tutejszą kuchnię smakowałem 

I tak się stało, że to wszystko na koniec wierszem opisałem. 

Mateusz Wąsowski, technik spedytor, uczeń w Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie im. Bolesława 

Chrobrego w Koszalinie 

Wpływ mobilności na instytucje beneficjentów projektów 

Dzięki udziałowi beneficjentów – głównie szkół zawodowych – w projekcie zwiększony został ich 

europejski charakter. Szkoły zostały zachęcone do realizowania międzynarodowych projektów 

edukacyjnych z partnerami z innych państw europejskich. 

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu należy również odnieść do poprawy jakości i skuteczności 

kształcenia i szkolenia, poprzez wyeksponowanie praktycznego wymiaru uczenia się jakim są staże 

i praktyki zagraniczne. Wpłynęło to na poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego na poziomie 

lokalnym i regionalnym oraz podniesienie jakości oferty kształcenia praktycznego. Uczestnicy staży mają 

większe szanse na zatrudnienie w regionach objętych wsparciem, dzięki zdobytym nowym 

kompetencjom zawodowym i społecznym. Jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia poprawia się 

także, dzięki współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami lokalnymi i zagranicznymi. 

Z informacji uzyskanych z raportów końcowych instytucji realizujących praktyki zagraniczne wynika, 

że wzrosło zainteresowanie placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego. Podniósł się prestiż 

i atrakcyjność instytucji, zaobserwowano wzrost zainteresowania zawodami, dla których organizowane są 

staże zagraniczne. 

 

Nastąpiły również pozytywne zmiany w programach nauczania, wzbogaconych o ciekawe i innowacyjne 

metody zaczerpnięte z doświadczeń instytucji zagranicznych. Reorganizacji podlegały również pracownie 

i warsztaty kształcenia praktycznego w kraju w oparciu o nową wiedzę uzyskaną przez kadrę biorącą 
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udział w mobilności. Projekty pozwoliły również nawiązać współpracę międzynarodową instytucji 

zaangażowanych w szkolenie i kształcenie zawodowe. Dobra współpraca zaowocowała np. uzyskaniem 

wymiernych korzyści w postaci doposażenia pracowni w sprzęt przekazany przez partnera zagranicznego.  

Wszystkie przedstawione korzyści wpłynęły na podniesienie jakości i skuteczności szkolenia 

zawodowego, a w konsekwencji zwiększyły szansę na zatrudnienie wśród absolwentów kierunków 

zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie polskie szkoły zawodowe wzmocniły swoją współpracę 

z pracodawcami zagranicznymi oraz lokalnymi, którzy byli włączani w tworzenie programów praktyk 

zagranicznych. Zaobserwowano, że wielu beneficjentów projektu systemowego po zrealizowanych 

z powodzeniem stażach zagranicznych, skutecznie aplikowało do programu Erasmus+ uzyskując 

akceptację swoich pomysłów i zdobywając większe dofinansowanie z tego programu na wdrożenie 

programów praktyk zagranicznych. 

Szkolenia dla beneficjentów i wizyty monitorujące 

W trosce o jakość realizowanych projektów FRSE przeprowadziło łączenie 14 różnych szkoleń dla 

beneficjentów. Skorzystało z nich ponad 1000 przedstawicieli instytucji realizujących projekty IVT 

z konkursu 2012 i 2013. Tematyka szkoleń dotyczyła zasad realizacji projektu, zarządzania i rozliczania 

projektu. Odbyły się również 2 warsztaty z obsługi systemu do raportowania – Mobility Tool.  

 

Efektem przeprowadzonych szkoleń było zdobycie przez uczestników wiedzy na temat umiejętności 

zarządzania projektem IVT, zasad jego rozliczenia i prawidłowego prowadzenia dokumentacji 

projektowej. Ponadto, instytucje miały możliwość zgłębienia informacji dotyczących zasad współpracy 

z zagranicznymi przedsiębiorstwami i placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sposobów 

realizacji kształcenia praktycznego w zagranicznych placówkach, a także zapoznania się z systemem 

ECVET oraz jego stosowaniem dla celów mobilności ponadnarodowej. W trakcie szkoleń szczególna 

uwaga została zwrócona na konieczność przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn przy 

organizacji staży i praktyk zawodowych zwłaszcza podczas procesu rekrutacji do wyjazdu na staż. 

 

Zainteresowanie organizowanymi w ramach projektu szkoleniami było bardzo duże. Po każdym 

szkoleniu przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne wśród uczestników, które miały na celu poznanie 

ogólnej opinii dotyczącej jakości przeprowadzonego szkolenia. Uczestnicy mieli możliwość ocenić 

między innymi organizację szkolenia, wybór miejsca szkolenia, przydatność przekazanych materiałów 

szkoleniowych oraz ocenić Zespół projektowy pod względem kompetencji oraz stylu bądź formuły 

przeprowadzenia warsztatów. Jakość przeprowadzonych szkoleń została oceniona wysoko. W ankietach 

uczestnicy podkreślali wysoki poziom prowadzanych szkoleń, przydatność przekazanych informacji przy 

rozliczeniu projektu i przyjazną atmosferę panującą na spotkaniach.  
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W ramach projektu zaplanowano również i z sukcesem zrealizowano wszystkie wizyty monitorujące. 

Przeprowadzono 29 wizyt w projektach z konkursu 2012 i 33 wizyty w projektach z konkursu 2013. 

Łącznie zmonitorowano 62 projekty, co stanowi blisko 12% wszystkich realizowanych projektów. 

 

Celem wizyt było zebranie informacji nt. wdrażanych projektów, omówienie efektów i ich wpływu 

na instytucje beneficjentów oraz udzielenie wsparcia beneficjentom w jak najlepszej realizacji projektu. 

Podczas wizyt pracownicy zespołu projektowego z ramienia FRSE mieli okazję również porozmawiać 

z uczestnikami projektów, którzy dzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami ze zrealizowanej 

mobilności zagranicznej.  

 

Zrealizowano również wszystkie zaplanowane kontrole on-the-spot zrealizowane przez pracowników 

Zespołu Rozliczeń Finansowych FRSE. Przeprowadzono 12 kontroli w projektach konkursu 2012 oraz 

16 kontroli w projektach z konkursu 2013. Celem kontroli było zapewnienie, że realizowane przez 

wylosowanych do kontroli beneficjentów projekty są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie i umową 

finansową. Kontrole na miejscu w trakcie trwania projektu miały za zadanie zwiększenie stopnia 

pewności, że program jest wdrażany we właściwy sposób. 

Upowszechnianie rezultatów projektów 

Na stronie internetowej projektu www.pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki opublikowano opisy projektów 

staży, przykłady dobrych praktyk, projektów o ciekawej tematyce i zrealizowanych na wysokim poziomie 

jakościowym. 
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Podsumowanie  

Warto zwrócić uwagę, że słowa mobilność, doskonalenie, europejski czy praktyka pojawiły się w łącznie 

około w 250 tytułach projektów zrealizowanych w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne 

dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Wskazywać to może jak bardzo zwiększyła się 

świadomość instytucji szkolących i kształcących zawodowo w zakresie podnoszenia umiejętności 

praktycznych. Staż w instytucji europejskiej, czy mobilność zagraniczna stały się nieodzownym 

elementem procesu kształcenia.  

 

Jednakże największą korzyścią z udziału w projekcie była szansa odbycia praktyki, w realnych 

warunkach i środowisku pracy. Uczestnicy wrócili do kraju z nowym zasobem wiedzy, co przekładało się 

na lepszą zdawalność egzaminów zawodowych. W wymiarze indywidualnym staż zagraniczny przyniósł 

to, co najważniejsze – zmianę postawy, motywację do dalszej nauki i poszukiwania pracy. 

 

Instytucje realizujące projekty również wiele zyskały. Wzrósł ich prestiż w regionie, jak również wśród 

instytucji zajmujących się szkoleniem zawodowym. Odzwierciedla to zwiększony nabór do szkół 

realizujących projekty. Nawiązano wiele kontaktów międzynarodowych, które owocują dalszą 

współpracą i rozwojem instytucji. Lokalni pracodawcy coraz częściej pytają się o uczestników wyjazdów 

zagranicznych i chętniej podejmują z nimi współpracę.  

 

Sukces projektu zaowocował podjęciem przez FRSE kolejnego wyzwania, czyli realizacji projektu „Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia 

zawodowego” tym razem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
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