
Spotkanie z rodzicami uczestników 

praktyk zagranicznych w Irlandii 

Północnej (Londonderry)*

29 marca 2017, godz. 17.30

*Projekt pt.

VOCATION-EXPERIENCE-PASSION-OPPORTUNITY (VEPO)

realizowanym przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława 
Staszica 

w Szczecinie

w latach 2016 – 2017

w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i 
absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO 
WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020)  na zasadach Programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i szkolenia zawodowe



Projekt pt. VOCATION-

EXPERIENCE-PASSION-

OPPORTUNITY (VEPO)

• Celem projektu są staże zagraniczne dla uczniów

• Dofinansowanie projektu z UE: 834959,59 PLN;

• Około 12 000 PLN na ucznia ZS nr 8 w Szczecinie.



Korzyści dla uczestników mobilności:
Oczekiwane umiejętności miękkie

Uczniowie :

• potrafią zadbać o swoje podstawowe potrzeby, umieją
zorganizować swój dzień,

• wyrabiają w sobie poczucie obowiązku i odpowiedzialności za 
powierzone zadania,

• umieją nawiązywać i utrzymywać właściwe relacje w miejscu  
pracy,

• budują w sobie poczucie wartości oparte na swoich 
umiejętnościach oraz radzeniu  sobie w różnych zaskakujących, 
czasem trudnych sytuacjach,

• stają się bardziej otwarci na możliwości jakie daje im europejska 
mobilność zawodowa, przez co podwyższają poziom gotowości 
do zmiany miejsca zamieszkania w celu rozwoju zawodowego i 
osobistego,

• stają się bardziej tolerancyjni kulturowo dzięki pracy w różnych 
środowiskach,



Korzyści dla uczestników mobilności:

Oczekiwane efekty z zakresu umiejętności językowych

Uczniowie:

• potrafią odnaleźć się w kraju anglojęzycznym i 
funkcjonować w nim na co dzień,

• potrafią posługiwać się odpowiednim słownictwem i 
terminologią związaną z sektorem, w którym się kształcą i 
odbywają staż zawodowy,

• potrafią w odpowiedni sposób komunikować się ze swoimi 
kolegami, przełożonymi oraz klientami,

• potrafią wypowiedzieć się na temat swoich doświadczeń, 
ewentualnych problemów, wyjaśnić swoją opinię, powody 
działania osobom niemówiącym po polsku.



Korzyści dla uczestników mobilności:

Oczekiwane kompetencje zawodowe  wspólne dla 
wszystkich kierunków:

Uczniowie:

• potrafią stosować w praktyce umiejętności 
nabyte podczas kształcenia zawodowego, 

• rozumieją pokazane im procesy 
wewnątrzorganizacyjne,

• potrafią porównać procesy i zasady 
funkcjonujące w Polsce w ich sektorach  
kształcenia do procesów i funkcji,  z którymi 
spotykają się w trakcie stażu zawodowego w 
Wielkiej Brytanii.



Korzyści dla uczestników mobilności:

Dodatkowe:

• Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego 

udział w stażu honorowanego na terenie 

wszystkich krajów UE,

• Otrzymanie dokumentu Europass Mobilność.



Beneficjenci i terminy wyjazdów

• Uczniowie klas III i II – sierpień 2017

06.08.2017 - 02.09.2017

Opiekunowie: Joanna Rygielska-Barwacz/ Tomasz 

Krzyżanowski, Jakub Pleskacz

• Uczniowie klas II – wrzesień 2017

3.09.2017 – 30.09.2017 

(lot 18.10-19.40, 14.25-17.45)

Opiekunowie: Wioletta Ryndak, Elżbieta Krawczyk 



Londonderry w Irlandia Północna 

(Wielka Brytania)



Londonderry
• drugie miasto co do wielkości w Irl. Płn,

• przedzielone jest rzeką Foyle,

• zamieszkiwane przez ponad 85 tys. osób,

• jest stolicą północno-zachodniego 

regionu Irlandii Północnej, 

• obecnie dwoma największymi 

pracodawcami są amerykańskie firmy z 

branży elektronicznej takie jak: Seagate i 

Raytheon,

• Derry jest głównym centrum zakupowym 

region,

• W Derry znajduje się siedziba jednego z 

oddziałów University of Ulster oraz West 

Regional College i Foyle and Londonderry 

College. 

• trzy kluby piłkarskie – Derry City, Institute 

oraz Oxford United Stars.



Londonderry ( powstało - początek 

XVII w)



Partner VEPO

Właściciel: Francesca Giacomini



Uczestnikom projektu 

zapewniamy:
• Zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem  (25  h na uczestnika),

• Podróż (autokar, samolot),

• Zakwaterowanie u odpowiednio dobranych rodzin,

• Wyżywienie, 

• Miejsce pracy i nadzór opiekuna praktyk – praktyki w zakładach 
pracy, 

• Ubezpieczenie dodatkowe – NNW, KL, OC,  każdy uczestnik musi 
mieć kartę z NFZ „EKUZ”,

• Opiekę podczas pobytu sprawowaną przez polskich nauczycieli  
oraz rodziny,

• Czas wolny: kurs językowy, wycieczki, wydarzenia kulturalne,

• Kieszonkowe: 100 – 150 Euro (cały pobyt),



Dokumenty wyjazdowe
• Dokument tożsamości (ważny miesiąc po powrocie), 

• Inne: 

1. formularz dotyczący stanu zdrowia, 

2. formularz preferencji stanowiska pracy i wyboru rodziny, 

3. Umowa finansowa z każdym z uczestników mobilności,

4. Rejestracja mobilności w Mobility TOOL+,

5. Porozumienie o programie zajęć z każdym uczestnikiem, 

6. Oświadczenie uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przez instytucje związane z projektem.



Obowiązki uczestników przed i w 

trakcie wyjazdu:
Przed:

1. Złożenie obowiązujących dokumentów,

2. Uczestnictwo w działaniach przygotowujących do wyjazdu (25 godzin na 1 
uczestnika),

W trakcie:

1. Uczestnictwo w praktykach zawodowych (od poniedziałku do piątki po 8 
godzin),

2. Prowadzenie bieżącej, indywidualnej dokumentacji dotyczącej odbywanej 
mobilności według zasad ustalonych przez szkołę i partnerów 
zagranicznych, 

3. Uczestnictwo w zajęciach językowych i kulturowych zaproponowanych 
przez opiekunów w Londonderry,

4. Przestrzeganie zasad współżycia i wzajemnego poszanowania 
obowiązujących w domach rodzinnych gospodarzy oraz zakładach pracy, 



Obowiązki uczestników po powrocie z 

mobilności:

• Uzupełnienie raportu końcowego w narzędziu 

Mobility TOOL+,

• Przeprowadzenie działań upowszechniających 

efekty mobilności.



BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ,

JOANNA RYGIELSKA-BARWACZ

WICEDYREKTOR ZS 8 W SZCZECINIE

Informacje bieżące:

www.zs8.szczecin.pl w zakładce 

„Z nami praktyki w Irlandii Północnej”,

W razie pytań i wątpliwości: 

• numer telefonu: 91 433 72 40, pn-pt, godz. 7.20 – 14.20,

•osobiście w sekretariacie szkoły: pn-pt, godz. 7.20 –
14.20,

• adres e-mail: sekretariat@zs8.szczecin.pl, w tytule: 
VEPO,


