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Uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w 

Częstochowie dzięki projektowi EUROPEJSKI STAŻ - POCZĄTEK ZAWODOWEJ 

KARIERY UCZNIA , finansowanemu  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach projektu  Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, mają trudną do przecenienia 

okazję doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. 

Realizacja projektu, koordynowanego przez mgr Marzenę Leszczak, umożliwia uczniom 

z kierunków informatyka, budownictwo i elektronika odbycie zagranicznych staży 

zawodowych w latach 2017-2019. Jest to równoznaczne z nowymi perspektywami rozwoju 

osobistego i zawodowego oraz otwartą drogą do międzynarodowej zawodowej kariery. 

Beneficjentami projektu EUROPEJSKI STAŻ - POCZĄTEK ZAWODOWEJ 

KARIERY UCZNIA  jest 78 uczniów, odbywających dwutygodniowe zagraniczne staże 

zawodowe. Podczas rekrutacji do projektu premiuje się uczniów z wzorową frekwencją, 

osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, wykazujących ponadprzeciętne zdolności w 

wybranej dziedzinie, innowacyjnych i twórczych. W ramach wyrównywania szans w 

projekcie biorą udział także uczniowie w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 

Pierwsza grupa wyjechała na staż do portugalskiego miasta Barcelos  w lutym 2018 

roku, w czasie ferii zimowych, kolejne dwie grupy szlifowały zawodowe umiejętności w 

Portsmouth i Bournemouth w Wielkiej Brytanii podczas wakacji. W czasie ferii zimowych w 

2019 roku do Portugalii pojadą następne dwie grupy. 

Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż na miejsce 

praktyk, kieszonkowe. Przed wyjazdem korzystają ze wsparcia językowego, kulturowego i 

pedagogicznego. 

W czasie praktyk uczniowie realizują zapisane w projekcie założenia i cele. 

Zagraniczne staże są okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w szkole, 

weryfikacji teorii z praktyką i nabycia nowych umiejętności zawodowych. Stażyści ćwiczą 

swoje kompetencje interpersonalne i językowe, uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

dojrzewają do samodzielności i wielokulturowości. 

Podczas dwutygodniowych pobytów w Portugalii i Wielkiej Brytanii uczniowie 

zdobywali umiejętności zawodowe w firmach reprezentujących branżę IT i budowlaną. Staże 

w portugalskich i angielskich firmach były okazją do porównania standardów pracy w tych 

krajach ze standardami pracy w polskich firmach, doskonalenia zdolności adaptacyjnych i 

przedsiębiorczości. Były też pomocne w ukierunkowaniu i zaplanowaniu kariery zawodowej, 

rozbudzaniu zawodowych ambicji. Pozwoliły uczniom zdobyć i pogłębić wiedzę, 

podwyższyć kompetencje zawodowe, poznać rynek pracy za granicą. Odbycie stażu 

przyczyniło się także do wzrostu poczucia własnej wartości na polskim oraz europejskim 

rynku pracy. 

Doświadczenia zawodowe to nie jedyna korzyść z takich wyjazdów. Uczniowie 

doskonalili swoją sprawność w posługiwaniu się językiem obcym w środowisku jego 

naturalnych użytkowników, poznawali język branżowy, kulturę odwiedzanych krajów, 

odmienne zwyczaje i upodobania kulinarne. Podczas wycieczek wpisanych w program stażu, 

które były wspaniałą przygodą z kulturą Portugalii i Wielkiej Brytanii, zwiedzili wiele 

ciekawych miejsc, podziwiając urzekające odmiennością i urodą krajobrazy. Spacer nad 

brzegiem oceanu, spacer  po Londynie czy Porto,  świetną atmosferę na campusie czy u 

rodzin goszczących, serdeczność pracowników firm – zapamiętają na długo. Na wyjeździe 

doświadczali i uczyli się szacunku dla inności i otwartości na nowe, ale mieli też okazję do 

manifestowania poczucia dumy z przynależności do polskiej kultury. 



Cenne doświadczenia życiowe i zawodowe uczniów zostały udokumentowane przez 

certyfikaty Europass Mobility, które potwierdzają wiedzę, nowe umiejętności, kwalifikacje 

i kompetencje nabyte podczas staży zawodowych w krajach europejskich. Europassy są bardzo 

pomocne w rozwoju kariery zawodowej, dają bowiem wszystkim obywatelom krajów unijnych równe 

szanse w przedstawianiu doświadczeń zawodowych i kwalifikacji w sposób zrozumiały w całej 

Europie. 

Certyfikaty zdobyte przez naszych uczniów są świadectwem europejskiego wymiaru 

kształcenia w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie i służą 

wzmacnianiu pozycji naszych absolwentów na europejskim rynku pracy. 
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