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Cele uczestnictwa w programie 

 

        
 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Krynicy-Zdroju prowadzona przez Izbę Rzemiosła                      

i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu nieustannie poszukuje wzorców do naśladowania, tworząc 

autorskie opracowania w systemie kształcenia zawodowego, przygotowującego uczniów do 

znalezienia własnego miejsca w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości.  

Nauczanie nastawione jest na wprowadzanie systemu umiejętności spostrzegania (obserwacja 

samego siebie i świata zewnętrznego), systemu ocen (system wartości), umiejętności szukania 

informacji, umiejętność podejmowania decyzji oraz wiedzę operatywną (o samym sobie i otaczającej 

rzeczywistości).  W efekcie poszukiwań realizacji wyzwań szkoły XXI wieku, pojawiła się dla 

uczniów oferta mobilności zagranicznej – odbywania staży u zagranicznych pracodawców, 

realizujących założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania szkoły uczestniczącej w 

projekcie nastawione zostały na poprawę jakości kształcenia zawodowego, zbliżenie oferty 

edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy (w tym europejskiego) oraz ułatwienie dostępu do 

aktualizowania i formalnego potwierdzania kompetencji zawodowych co jest związane z 

przybliżeniem realiów zatrudnienia w firmach Unii Europejskiej a co za tym idzie wymogów jakie te 

realia stawiają przed absolwentem chcącym tam znaleźć zatrudnienie. 

Celem nadrzędnym w polityce edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju 

ucznia, wyposażenie go w wiedzę i umiejętności pozwalające realizować się w życiu osobistym         

i zawodowym, podnoszenie jakości warunków nauki i pracy z wykorzystaniem funduszy unijnych      

i regionalnych dla podniesienia poziomu przygotowania zawodowego i podniesienia skuteczności 

funkcjonowania absolwentów na rynku pracy i rynku edukacyjnym. 

 

 

Partner projektu 

 

Projekt realizowany był przez Izbę Rzemiosła oraz  Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ul. 

Żółkiewskiego 18 w partnerstwie z Agencją pośredniczącą Euro Moving Training Agency EMTA - 

organizacją szkoleniową w Sewilli zajmującą się promocją i koordynacją projektów edukacyjnych i 

związanych z kulturą w ramach programów unijnych. Agencja wspiera firmy, władze lokalne, 

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe i operatorów kultury z Andaluzji i Europy w 

przygotowaniu projektów międzynarodowych oraz umożliwieniu młodym osobom dostępu do 

informacji, doradztwa zawodowego oraz zapewnieniu im logistyki w organizacji staży i studiów w 

Andaluzji i innych krajach Europy. 
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Cele projektu 

 

Cel główny projektu zakładał zwiększenie mobilności osób kształcących się i szkolących 

zawodowo na europejskim rynku pracy. Zorganizowanie staży zawodowych w Hiszpanii wsparło 

mobilność ponadnarodową 23 uczniów doskonalących się zawodowo w Branżowej Szkole I Stopnia 

w Krynicy-Zdroju prowadzonej przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. 

Założono, że realizacja projektu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności kształcenia rzemieślniczej 

szkoły, poprzez stworzenie uczniom możliwości odbycia stażu zagranicznego, który wprowadzi ich 

na Europejski Rynek Pracy.  

Działania projektowe ukierunkowane zostały na  poszerzanie wiedzy i zdobycie nowych 

kwalifikacji zawodowych zwiększających konkurencyjność stażystów na lokalnym i krajowym rynku 

pracy oraz ułatwiających im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności 

gospodarczej. Dodatkowo możliwość poznania nowych technologii i rozwiązań utworzyła transfer 

doświadczeń i innowacji. Praca w środowisku odmiennym kulturowo i językowo, przyczyniała się do 

podniesienia kompetencji społecznych stażystów oraz wzrostu ich umiejętności adaptacyjnych.  

Założono uzyskanie następujących rezultatów „miękkich”; podniesienie umiejętności 

zawodowych, kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich 

umiejętności adaptacyjnych, poznanie specyfiki  hiszpańskiego rynku pracy, przygotowanie  do 

pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach i tym samym 

przyczynienie się do wzrostu mobilności uczniów oraz kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w 

Hiszpanii mają zwiększyć  konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, 

krajowym rynku pracy i ułatwić im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności. 

Rezultaty „twarde” do osiągnięcia to; każdy stażysta musiał uczestniczyć w 65 godzinach zajęć 

przygotowujących do wyjazdu, przepracować około 70 godzin stażowych u hiszpańskiego 

pracodawcy, uzyskać 3 certyfikaty potwierdzające kwalifikacje; Europass Mobilność, Certyfikat 

wystawiony przez pracodawcę, Dyplom ukończenia kursów przygotowujących oraz zdobyć 

umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie komunikatywnym. 

Udział w praktykach poszerzył zakres posiadanej wiedzy i podniósł poziom kwalifikacji 

zawodowych. Mobilność przygotowała uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym.  

Promocja „dobrych praktyk” przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół 

zawodowych regionu nowosądeckiego mobilnością europejską i poszerzyła horyzonty zakładów 

rzemieślniczych z regionu. 
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Realizacja projektu 

 

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostało 24 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w 

Krynicy-Zdroju i 3 absolwentów spełniających warunki udziału w projekcie,  w zawodzie kucharz 7 

os., fryzjer 5 os., elektromechanik samochodowy 1 os., mechanik samochodowy 9 os., stolarz 2 os. 

Jeden mechanik ze względów zdrowotnych nie wyjechał na staże.  

Wśród 23 uczestników było 6 kobiet (K) 17 mężczyzn (M), 11 uczestników w dniu wyjazdu 

miało ukończone 18 lat, 12 osób nieletnich. Projekt  polegał na organizacji 2-tyg. staży zawodowych 

w Hiszpanii dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju.  

Zorganizowano wyjazd ostatecznie dla 23-osobowej grupy stażystów z dwiema opiekunkami 

do Sewilli/ Hiszpania w terminie ferii zimowych od 12.02.2018 do 24.02.2018. Wyboru zawodów 

stażowych dokonano w porozumieniu z hiszpańskim pośrednikiem, który dysponuje siecią zakładów 

z możliwościami realizacji programów staży. W celu zapewnienia równości szans w dostępie do 

zagranicznych mobilności prowadzona była otwarta rekrutacja zgodnie z Regulaminem rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie – pracowników młodocianych kształcących się i absolwentów w zawodach; 

fryzjer, kucharz, stolarz, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.  

Do udziału w projekcie rekrutowano uczestników o statusie ucznia Branżowej Szkoły I 

Stopnia w Krynicy-Zdroju oraz absolwentów którzy ukończyli szkołę w 2016 roku. Musieli to być 

uczniowie kształcący się w zawodach stażowych i odbywający naukę zawodu u  pracodawców jako 

pracownicy młodociani, musieli uzyskać pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych i odbytych 

praktyk zawodowych, wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie oraz nienagannym 

zachowaniem. Proces rekrutacji obejmował złożenie u wychowawcy formularza zgłoszeniowego o 

zakwalifikowanie do udziału w  projekcie wraz z wymaganymi ocenami, ilością godzin 

opuszczonych, uwagami o zachowaniu. Rekrutacji uczniów dokonała trzy osobowa komisja  

powołana przez Dyrektora Izby Rzemiosła, która  sporządziła protokół z rekrutacji wstępnej, 

wywieszona na tablicy informacyjnej w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy-Zdroju oraz na 

stronie internetowej Izby. Następnie przeprowadzona została rekrutacja właściwa obejmująca 

rozmowę kwalifikacyjną - uzyskanie odpowiedniej liczby punktów,  na podstawie systemu punktacji 

stosowanego przez Komisję rekrutacyjną (min 15 pkt, max 25 pkt) oraz akceptację wniosku przez 

komisję rekrutacyjną, sporządzenie listy głównej i  rezerwowej. Dokument został wywieszony na 

tablicy informacyjnej w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy-Zdroju oraz umieszczony na stronie 

internetowej Izby. Każda zakwalifikowana osoba w ramach zaplanowanych działań projektowych 

wzięła udział w przygotowaniu językowo-pedagogiczno-kulturowym. Uczestnicy odbyli intensywny 

kurs j. hiszpańskiego przed wyjazdem oraz kurs j. branżowego na miejscu. Projekt odpowiadał na 

potrzebę poszerzenie wiedzy zawodowej i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczestników 

zdobytych podczas praktyk w Polsce. Uzyskano zwiększenie ich samodzielności w wykonywaniu 

czynności na stanowisku pracy.  

Wszyscy wyjeżdżający na staże podpisali Umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a 

uczestnikiem mobilności, Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się i 

absolwentów oraz Learning Agreement For VET Mobility. Uczestnicy otrzymali kieszonkowe w 

wysokości określonej w podpisywanej Umowie o staż, przeznaczone na wyżywienie + przejazdy 

lokalne oraz obowiązkowy wykup polisy PZU od nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, na 

życie oraz od odpowiedzialności cywilnej  na cały okres stażu, łącznie z podróżą. Stażyści 

przepracowali 10 dni roboczych, od 7 do 8 godz. dziennie, udokumentowanych w prowadzonych po 

angielsku dzienniczkach praktyk.   
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Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli był 

pośrednik –  agencja EMTA z Sewilli. Wybór hiszpańskiego partnera został podyktowany jego 

dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu podobnych przedsięwzięć,  możliwością bezpośredniego 

dostępu do lokalnych firm z sektora MSP i tym samym trafnego doboru podmiotów przyjmujących 

stażystów, ale przede wszystkim zadowoleniem z dotychczasowej współpracy. Sprecyzowano 

obowiązki wynikające z prawidłowej realizacji zadań projektowych, oraz określone zostały 

współpracy: 

 

- Obowiązki organizacji pośredniczącej; współpraca z firmami przyjmującymi na staże, zgodnie z 

profilem zawodowym uczestników oraz wyjściowym poziomem języka, dopilnowanie warunku, że 

zadania i obowiązki przypisane uczestnikom będą zgodne z ich wiedzą, umiejętnościami i celami 

szkolenia, warunki monitorowania, kontroli i sposoby certyfikacji, zapewnienia zakwaterowania; 

sposoby ewaluacji,  pomoc w nagłych wypadkach oraz warunki płatności. 

- Obowiązki organizacji wysyłającej: zebranie wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia, by 

uczestnicy spełniali kryteria kwalifikowalności. Zapewnienie przed rozpoczęciem praktyk 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw wypadków przy pracy, ułożenie i 

przesłanie CV Europass (w tym informacji o poziomie znajomości języka hiszpańskiego), listów 

motywacyjnych w języku angielskim, umów szkoleniowych dla każdego uczestnika, 

uwzględniających informacje o umiejętnościach, które uczestnik ma nabyć oraz zadaniach do 

wykonywania na stażach, zapewnienie uczestnikom objęcia ich ubezpieczeniem społecznym i 

zdrowotnym, zakupienie biletów na podróż dla uczestników i powiadomienie organizacji 

pośredniczącej o szczegółach podróży, dostarczenie regulaminu postępowania w przypadkach 

wyraźnego łamania zasad regulaminu stażu i miejsca zamieszkania. 

 

Ustalono, że EMTA będzie stosował system szkolenia oparty na identyfikacji wyjściowych 

umiejętności kandydata oraz celów edukacyjnych. Opracowane zostały indywidualne programy 

szkolenia w oparciu o zadania rozwojowe. Znaleziono najlepsze firmy przyjmujące stażystów. 

Monitorowano postępów w procesie nauczania i szkolenia zawodowego. Dokonano ewaluacji i 

certyfikacji nabytych umiejętności zgodnie z ramami Europejskich Ram Kwalifikacji. 

Staże zawodowe odbywały się w wyselekcjonowanych, hiszpańskich przedsiębiorstwach w Sewilli, 

w których stażyści pracowali przeważnie w grupach dwuosobowych, rzadko zdarzała się praca w 

pojedynkę.  
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Podpisane zostały umowy o staże z następującymi firmami na terenie Sewilli;  

 

1/ salony fryzjerskie - Peluquería Koupas – Bormujos,  Susana Ortiz Peluqueros, Peluquería Koupas 

– Centro.  

2/ warszaty mechaniki i elektromechaniki samochodowej - Ford Ferri- Móvil S.A., Norauto, Feu 

vert. 

3/ resturacje - Hostería del Prado, Rocala, Restaurante La Raza. 

4/ szakład stolarski - Gopa e Hijos S.L. 

 

Każdy z uczestników spędzał średnio 7-8 godzin na praktyce przez 5 dni w tygodniu, 

zapoznając się z zasadami miejsca pracy, techniką oraz metodami pracy w danej firmie. Godziny 

rozpoczęcia i zakończenia pracy były bardzo różne. Każdy z uczestników przepracował 70 godzin 

stażowych, uzyskując od pracodawcy certyfikat w dwóch językach potwierdzający odbycia stażu w 

tym wymiarze. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, niektórzy uczestnicy pracowali w 

soboty otrzymując w zamian dzień wolny. Szczegółowe harmonogramy z tematyką zajęć, znajdują 

się w dzienniczkach praktyk, prowadzonych na miejscu w języku angielskim, na bieżąco przez 

wszystkich uczestników.  

 

Wyjazd na staże poprzedzony wypracowanymi wspólnie z partnerem, działaniami 

zakładającymi ułatwienie realizacji zdań stażowych; wspólne uzgodnienie prawnych                           

i ekonomicznych warunków do współpracy w realizacji projektu; ułożenie planu skutecznej 

współpracy mającej na celu przygotowanie staży; zebranie niezbędnych do przygotowania staży 

informacji od uczestników (formularz zgłoszeniowy, CV Europass, CV w j.angielskim) organizacja 

zakwaterowania w campusie; rozpatrzenie potrzeb uczestników, ich warunków higienicznych             

i bezpieczeństwa; kontakt z firmami z branży fryzjerskiej, mechanicznej, gastronomicznej                  

i budowlanej, z siedzibami w Sewilli lub okolicy.  

 

  
 

Za wsparcie praktyczne i logistyczne beneficjentów odpowiedzialny był koordynator projektu, 

szczegółowe kwestie organizacyjne współpracy regulowała obustronne umowa partnerska zawarta z 

partnerem pośredniczącym, regulujące większość spraw logistycznych. Przed wyjazdem 

przeprowadzono rozeznanie wyboru najkorzystniejszego środka podróży. Uczestnicy staży w 

Hiszpanii podróżowali do Sewilli  tanimi liniami lotniczymi z transferem na/ z lotniska. Przeloty 

odbywały się z dostępnych lotnisk, dla uczestników zorganizowana została podróż w następujący 

sposób – sobota 10.02.2018 – zbiórka/ wyjazd uczestników z Krynicy - Zdrój; przejazd autobusem 

na lotnisko w Modlinie, przelot  samolotem do Sewilli - przewóz podstawionym busem na miejsce 

noclegu w campusie. Droga powrotna; sobota 24.02.2018 w identyczny sposób, w odwrotnej 

kolejności. Przejazd odbywał się pod nadzorem zatrudnionych opiekunów pedagogicznych. 
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Transfer na/z lotniska w kraju zabezpieczał organizator podstawiając do Krynicy – Zdrój 

autobus, w Hiszpanii – z/na lotnisko pośrednik w Sewilli. Agencja EMTA przedstawiła warunki 

zakwaterowania dla uczniów i opiekunów uwzględniające cenę, łatwości dojazdu do pracy oraz 

wygodę i bezpieczeństwo uczestników. Campus Universitaria Fernando Villalon  w Sewilli/ 

Bormujos zapewniał komfortowe warunki i korzystną relację jakości do ceny, standardem były 

pokoje 2-osobowe wyposażone w kuchnię (samodzielne przygotowywanie posiłków) i łazienkę; 

bezpłatny dostęp do WIFI, pralna, TV room, siłownia. Uczestnicy otrzymali kieszonkowe w 

wysokości określonej w podpisywanej Umowie o staż, przeznaczone na wyżywienie + przejazdy 

lokalne oraz obowiązkowy wykup polisy PZU od nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, na 

życie oraz od odpowiedzialności cywilnej  na cały okres stażu, łącznie z podróżą. 

 

W efekcie odbytych staży wśród uczestników podniesiona została świadomość i zrozumienia dla 

innych kultur i krajów, głównie poprzez nawiązywane kontakty i aktywny udział w lokalnych 

społecznościach. Przygotowanie kulturowe realizowane było przed wyjazdami na staże natomiast na 

miejscu zorganizowano zwiedzanie licznych zabytków Sewilli oraz wycieczkę dla całej grupy do 

Kadyksu. 

 

  
 

 

Ewaluacja, diagnoza opinii i ocen w projekcie 

 

Wszystkie cele edukacyjno-zawodowe dla stażystów zawodu kucharz, fryzjer elektro/ 

mechanik samochodowy i stolarz, ujęte  zostały w Ramowych programach staży były konsultowane 

z partnerem EMTA w Hiszpanii. Propozycje ramowych programów staży, które po naniesieniu 

poprawek przez partnerów zostały zatwierdzone przez Izbę Rzemiosła w Nowym Sączu. W 

programach zostały uwzględnione uwagi i propozycje zmian, które przedstawiali pracodawcy 

podczas ewaluacji wcześniejszych edycji zagranicznych mobilności prowadzonych w Sewilli. Rolą 

partnera pośredniczącego była współpraca z  restauracjami, salonami fryzjerskimi, warsztatami 

samochodowymi i zakładem stolarskim przy opracowaniu indywidualnych programów praktyk, na 

bazie zatwierdzonych programów ramowych.  

Ramowe programy stażowe były konsultowane z mentorem praktyk i stanowiły załączniki do 

umów. Przez pośrednika – agencję EMTA wysłane zostały zestawienia miejsc stażowych oraz 

szczegółowe opisy zakładów pracy włącznie z podaniem ich stron internetowych, które ułatwiały 

stażystom przygotowanie się do praktyk. Partner hiszpańska monitorował odbywane praktyki, 

prowadził nadzór nad realizacją zadań i zapewnienie prawidłowych relacji między firmą                     

a uczestnikiem.  
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Wyznaczony hiszpański koordynator praktyk z EMTA pani Valentina Fugolo utrzymywała 

bieżący kontakt z opiekunami stażystów w zakładach. Zbierała niezbędne informacje do 

wykorzystania w ocenie i ewaluacji końcowej stażystów. Do monitorowania uczestników 

wykorzystywano dzienniczki praktyk, prowadzone na bieżąco przez uczestników w języku 

angielskim z zapisami potwierdzanymi przez pracodawców.  

Stażysta otrzymał przygotowany dzienniczek zawierający program stażu, opis miejsca stażu     

i dojazdu, zadania do zrealizowania w trakcie praktyki, strony do wypełnienia i potwierdzenia przez 

pracodawcę i pośrednika, dodatkowo informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w Sewilli. 

Polscy opiekunowie pedagogiczni stażystów na bieżąco kontrolowali realizację zadań projektowych, 

przebieg stażu, bezpieczeństwo i stopień zadowolenia uczestników.  

Stosowano rozmowy telefoniczne z pracodawcami, partnerem oraz uczestnikami, odbywane 

były regularne wizyty w miejscach praktyk, kontrolę dzienniczków praktyk prowadzono na bieżąco. 

Obowiązkiem partnera pośredniczącego EMTA z Sewilli było przesłanie Izbie Rzemiosła „vouchera" 

z informacjami na temat miejsca zakwaterowania przed wyjazdem stażystów. Partner przeprowadził 

spotkania informacyjne na początku i ewaluacyjne na zakończenie praktyk. Za ewaluację praktyk 

odpowiedzialny był wyznaczony ze strony Izby Rzemiosła mentor praktyk. Zadaniem opiekuna 

praktyk ze strony partnera było wspieranie mentora w uzyskaniu informacji o postępach uczestników 

w realizacji celów edukacyjno-zawodowych podczas praktyk. EMTA zbierało od współpracujących 

zakładów informacje niezbędnych do Europass Mobilność oraz wspierało przy wypełnianiu 

certyfikatów - potwierdzaniu dokumentów przez zagranicznych pracodawców. 

 

Analizując ankiety uczestników, przeprowadzone rozmowy indywidualne, zapisy                   

w dzienniczkach i raportach należy wysoko oceniać przebieg i rezultaty staży. Większość 

uczestników wywodziła się ze środowisk wiejskich, często źle sytuowanych np. z utrudnionym 

dostępem do Internetu a poprzez uczestnictwo w zagranicznych stażach otrzymała możliwość 

wyjazdu i odbycia mobilności umożliwiającej rozwój umiejętności kluczowych, których zdobycie w 

ich warunkach życiowych byłoby mocno utrudnione.  

Stażyści w swoich raportach bardzo wysoko ocenili wsparcie zarówno organizacji 

wysyłającej – Izby Rzemiosła w N.Sączu jak i agencji pośredniczącej EMTA z Sewilli. Uczestnicy 

akceptowali warunki organizacyjne jak i też wykazali ogólne zadowolenie z przygotowania                

i realizacji projektu przez hiszpańskiego pośrednika. Wszystkim podobał się wysoki profesjonalizm 

partnera w Hiszpanii – firmy EMTA, zarówno na etapie przygotowawczym jak i realizacyjnym. 

Wszyscy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa i w efekcie gorąco polecają innym uczniom 

wyjazdy na podobne staże zagraniczne. Uczestnicy akceptowali warunki zakwaterowania, wykazując 

ogólne zadowolenie z warunków socjalnych, możliwości samodzielnego przygotowywania 

wyżywienia, dostępu do Internetu, łatwego dojazdu do miejsca pracy. Z tego powodu miejsca 

zakwaterowania uczestników będzie uwzględniane w kolejnych mobilnościach organizowanych        

w Hiszpanii. 

 

W wypowiedziach niektórych uczestników zaobserwowano krytyczne spojrzenia na problemy 

emigracji zarobkowej i zatrudniania w Unii Europejskiej, głównie dzięki poznaniu specyfiki 

europejskiego rynku pracy. Wszyscy podkreślali ogromne znaczenie znajomości języka obcego na 

poziomie konwersacji na zagranicznym rynku pracy, doceniając wagę wysiłku wkładanego w 

przygotowanie językowe przed podejmowaniem pracy zarobkowej zagranicą. W kolejnych edycjach 

projektów staży zagranicznych nadal niezbędne jest przekonywanie uczestników o wadze solidnego 

przygotowania językowego przed wyjazdem. 
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Uczestnicy poznawali przed wyjazdami programy staży, mieli możliwość na etapie 

projektowania wpłynąć na jego kształt. Pozwalało to w założeniach na dużą integrację uczestników z 

projektem. Wszyscy uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym na zakończenie staży, gdzie mogli 

wypowiadać się na temat realizacji staży i pozytywnie oceniali warunki realizacji projektu. Wszyscy, 

pomimo obaw i początkowych trudności,  pozytywnie oceniali możliwości porozumiewania się 

zarówno w miejscu pracy jak zakwaterowania.  

 

 
 

 

W ramach projektu przewidziane było poznanie zabytków Sewilli i w miarę możliwości 

regionu Andaluzji. Ze względu na ograniczenia czasowe i wymagające warunki stażowe, 

zrealizowana została jedna atrakcyjna wycieczka do Kadyksu oraz liczne wyjścia turystyczne do 

miasta, w efekcie uczestnicy  zaakceptowali działania przybliżające im region i jego kulturę. Było to 

bardzo ciekawe zdarzenie w ich życiu i stąd wyniknęły tak wysokie i pozytywne oceny. Stażyści 

poznawali nowe rozwiązania technologiczne typowe dla regionu i charakterystyczne dla zawodów 

przez nich reprezentowanych. Z udzielonych wypowiedzi w ankietach i obserwacji można zauważyć 

iż w większym stopniu młodzież musiała posługiwać się językiem hiszpańskim, niż angielskim co 

wynika ze specyfiki środowisk południowej Hiszpanii. Wyzwaniem pozostaje zmotywowanie 

uczestników do większej aktywności w nauce języków obcych. Generalnie młodzież w 

zdecydowanej większości potwierdza swoimi wypowiedziami rozsądne planowanie zatrudniania w 

Unii Europejskiej, także jako generowany rezultat uczestnictwa w stażu. 

Uczestnicy planując ewentualne zatrudnianie się u hiszpańskich pracodawców, zakładają ukończenie 

szkoły i zdanie egzaminów czeladniczych w zawodzie kucharz lub cukiernik. Całość młodzieży 

uczestnicząca w projekcie wyraziła swoje zadowolenie z uczestnictwa. Kieszonkowe przekazane 

zostało każdemu uczestnikowi w euro, za potwierdzeniem na specjalnej liście wypłat, przeznaczone 

było na bieżące utrzymanie – większość wraziła pełną akceptację wysokości otrzymanych środków, 

świadczącą o wystarczającym zabezpieczeniu finansowym uczestników. 
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Efekty uczenia się i wpływ 

 

Projekt zakładał uzyskanie przez stażystów, osoby uczące się 2 poziomu EQF i w  efekcie 

komasacji doświadczenia zawodowego zdobytego podczas praktyk krajowych oraz kompetencji 

uzyskanych w wyniku zagranicznych mobilności cel został osiągnięty. Osiągnięte zostały wszystkie 

zakładane cele edukacyjno-zawodowe dla uczestników, które ujęte były w  ramowych programach 

staży – kucharz, fryzjer, stolarz, elektromechanik i mechanik samochodowy,  szczegółowo 

uzgodnione zostały przed wyjazdem z hiszpańskim pośrednikiem – agencją EMTA. Uzyskane 

kompetencje dotyczące  nabywanej wiedzy, umiejętności oraz postaw można podzielić na trzy grupy 

kompetencji; zawodowych dla poszczególnych zawodów, językowych oraz organizacyjno-

społecznych.  

W efekcie przeprowadzonej mobilności zagranicznej nabyte zostały kompetencje zawodowe 

takie jak; 

Kucharze potrafią klasyfikować oraz wybierać surowce i półprodukty do przygotowywania 

regionalnych, andaluzyjskich potraw. Potrafią posługiwać się nowymi technikami przygotowywania 

potraw; przygotowywać potrawy z półproduktów; organizować pracę przy zachowaniu zasad bhp; 

użytkować  i konserwować narzędzia i maszyny. Staże realizowano w restauracjach Hostería del 

Prado, Rocala, Restaurante La Raza. Wszyscy uczestnicy uzyskali 2 poziom umiejętności EQF. 

Fryzjerzy w efekcie odbycia staży nabyli umiejętności; określanie gatunków, rodzajów i stanu 

włosów, rozpoznawanie  zmian chorobowych/ stopnia zniszczenia włosów; wybieranie  

metod/preparatów do pielęgnacji włosów, skóry, stylizacji włosów; posługiwanie się nowymi  

technikami  modelowania, cięcia włosów. Staże odbywano w salonach Peluquería Koupas – 

Bormujos,  Susana Ortiz Peluqueros, Peluquería Koupas – Centro. Wszyscy uzyskali 2 poziom 

umiejętności EQF. 

Elektromechanik samochodowy nabył umiejętności - oceny stanu pojazdów, przeprowadzania badań 

instalacji elektrycznych pojazdów; instalowania komponentów oraz wyposażenia elektrycznego 

pojazdów; diagnozowania uszkodzeń, przeprowadzania ocen ponaprawczych. Staże w salonie 

Norauto - uzyskał 2 poziom umiejętności EQF. 

Mechanik poj. sam. nabył umiejętności - oceny stanu technicznego pojazdów; diagnozowania 

uszkodzeń, montaż i demontaż urządzeń, układów i mechanizmów pojazdów (silnik, skrzynia, 

zawieszenie; ślusarka) przeprowadzania oceny ponaprawczej. Staże w warsztacie Ford Ferri - Móvil 

S.A., Norauto, Feu vert. Wszyscy uzyskali 2 poziom umiejętności EQF 

Stolarze – nabyli umiejętności prowadzenie obróbki skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych 

ręcznie i maszynowo, wykonywania elementów konstrukcyjnych z drewna, dobierania, 

eksploatowania i konserwacji narzędzi i obrabiarek. Staże w firmie Gopa e Hijos S.L. Wszyscy 

uzyskali 2 poziom umiejętności EQF 

W zakresie nabytych kompetencji językowych, efektem uczestniczenia w kursach 

językowych przed wyjazdem i kursu języka zawodowego na miejscu oraz konieczności 

porozumiewania się podczas praktyk, jest uzyskanie przez uczestników poziomu znajomości języka 

A1, przez niektórych z elementami A2. Uczestnicy posługujący się językiem hiszpańskim na 

poziomie A1 rozumieją i potrafią stosować podstawowe zwroty potoczne dotyczące życia 

codziennego. Potrafili również prowadzić prostą rozmowę i porozumiewać się z pracodawcami i 

współpracownikami podczas pracy w lokalnych zakładach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy znali 

język angielski na poziomie min. komunikatywnym, więc w sytuacjach trudnych dodatkowo 

wykorzystywali  angielski, a dzięki temu dodatkowym efektem uczenia jest podwyższenie 

kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego. 
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Nabyte kompetencje organizacyjne dotyczyły zdobycia umiejętności pracy w 

międzynarodowym zespole takich jak terminowość, organizowanie stanowiska pracy, podejmowanie 

decyzji w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów; umiejętności zrozumienia potrzeb klienta i 

prawidłowej obsługi, umiejętność szybkiej integracji, wydajnej pracy, zdolność przystosowania się 

do wielokulturowego środowiska pracy i pracy w środowisku międzynarodowym. 

Zrobiono krok w kierunku przygotowania uczestników do rynku pracy, poszerzając ich mobilność i 

decyzyjność zawodową. Uczestnictwo w stażu dało uczestnikom możliwość rozwoju umiejętności 

kluczowych, których zdobycie w ich warunkach życiowych byłoby w dużym stopniu utrudnione. 

Poznanie europejskich rynków pracy pozwoliło również młodzieży na krytyczne spojrzenie na 

problem emigracji zarobkowej. Stażyści poznawali nowe rozwiązania technologiczne typowe dla 

regionu Andaluzji i charakterystyczne dla zawodów przez nich reprezentowanych. 

 

Uczestnikami projektu byli uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju 

prowadzonej przez Izbę Rzemiosła. Udział w projekcie poprawił potencjał zawodowy uczestników, 

zdobyto nowe kompetencje zawodowe, językowe i społeczne. Szkolne programy nauczania 

Branżowej Szkoły dostosowywane są do wymogów nowoczesnego kształcenia zawodowego, 

wprowadzane będą elementy innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego w szkole i 

lokalnych zakładach w których zatrudnieni są uczniowie – pracownicy młodociani. Na poziomie 

lokalnym najważniejszym efektem projektu staje się wykorzystanie zdobytych przez uczestników 

doświadczeń i umiejętności w rodzimych zakładach rzemieślniczych. Uczestnicy kończący udział w 

projekcie wrócili do zakładów, gdzie odbywają praktyki jako młodociani pracownicy i mogą 

zastosować zdobyte umiejętności na stanowisku pracy. Zważywszy na skalę projektu, co najmniej 23 

lokalne zakłady rzemieślnicze z różnych branż, do których wrócą praktykanci będą mogły skorzystać 

z ich doświadczeń. Utrzymany został poziomu rekrutacji do szkoły rzemieślniczej pomimo niżu 

demograficznego projekt pozytywnie wpłynął na proces rekrutacji.  

W lokalnych środowiskach funkcjonuje informacja o możliwościach  wyjazdu uczniów 

Branżowej Szkoły   na zagraniczne staże do Hiszpanii. Udział w praktykach zagranicznych 

przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności stażystów jako przyszłych absolwentów na 

lokalnym jak również w niektórych przypadkach, europejskim rynku pracy poprzez dostosowanie 

kwalifikacji uczestników staży do potrzeb rynkowych. Doświadczenia z pracy w zagranicznych 

zakładach  wpływają także na poprawę zdolności adaptacyjnych uczestników w nowym środowisku 

pracy. Staże w zagranicznych zakładach poszerzyły orientację uczestników w trendach 

obowiązujących w poszczególnych branżach, a także wprowadziły znajomość lokalnych wyrobów i 

innowacyjnych technologii regionu Andaluzji.  

Dorobkiem wynikającym z realizacji zagranicznej mobilności jest wprowadzenie na 

regionalny i krajowy rynek pracy, nowej, konkurencyjnej kadry pracowniczej posiadającej 

doświadczenie na europejskim rynku pracy, promującej działania wspólnoty europejskiej, 

wytyczającej nowoczesne kierunki przygotowania zawodowego. 

Poprzez udział w stażu i pracę za granicą zwiększone zostało poczucie przynależności uczestników 

projektu do wspólnoty europejskiej oraz poczucie braku barier między państwami. Realizacja 

projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku Izby Rzemiosła jako organizacji działającej na arenie 

międzynarodowej i promującej mobilność europejską. Promocja dobrych praktyk zrealizowana w 

ramach projektu, przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół regionu sądeckiego 

uczestnictwem w zagranicznych mobilnościach. 
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W dniu 06.06.2018 zorganizowana została impreza promująca rezultaty zakończonego 

projektu połączona z uroczystością wręczenia certyfikatów 23 uczestnikom. Spotkanie odbyło się w 

ośrodku Prometówka w Krynicy –Zdroju a uroczystość połączona była z zakończeniem turystycznej 

imprezy – rajdu po Beskidzie Sądeckim organizowanym przez Rzemieślniczą Szkołę.  

Wzięły w niej udział reprezentacje rzemieślniczych szkół z Nowego Sącza, Krynicy Zdroju, 

Tarnowa, Pilzna, Gorlic, Krakowa, Limanowej, Zakopanego. Przybyli zaproszeni  rodzice uczniów 

macierzystej szkoły oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Izb Rzemieślniczych z Krakowa i 

Tarnowa oraz Cechów w Nowym Sączu, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem. 

Prezentacje obejmowały między innymi informację o odczuciach i ocenie nabytych kompetencji 

podczas zagranicznych mobilności stażystów a także stosowanych w zagranicznych zakładach 

innowacyjnych technologiach, wykorzystywanych narzędziach i urządzeniach oraz trendach 

branżowych. 

W prezentacji doświadczeń brali udział zaproszeni właściciele zakładów lokalnych, dzięki 

czemu zapoznali się z trendami branżowymi, informacjami o technologiach stosowanych w 

zagranicznych zakładach. Prezentacje były inspiracją dla zakładów rzemieślniczych i przyczynią się 

do zachęcenia  MSP z Małopolski do inwestowanie w technologie, wdrażanie dobrych praktyk z 

zakładów z Hiszpanii. 
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DIAGRAM ILUSTRUJĄCY ILOŚĆ UCZESTNIKÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STAŻ, 

Z PODZIAŁEM NA ZAWODY 

 

Chłopcy 17 osób 

Dziewczęta  6 osób 

 

 

 
 

 

Wspólnie z firmą pośredniczącą EMTA przygotowano następujący program staży 

 

  10/02/2018 18:30 Przejazd z lotniska na w Sewilli miejsca zakwaterowania. Zameldowanie. 

  12/02/2018    

          8:00  Grupa A Odbiór przez przedstawiciela ETM Training i przejazd do centrum kształcenia. 

          09:00-10:00  Spotkanie powitalne  

         10:00-15:00  Kurs języka hiszpańskiego  

         16:00-20.00 Omówienie logistyki staży; harmonogramy, wymagania, regulaminy, sposób  

         dojazdu do  zakładów stażowych. Procedury bezpieczeństwa w zakładach i podczas dojazdów;  

         telefony kontaktowe,  sposoby powiadamiania opiekunów i przedstawicieli partnera. 

   09:00-13:00 Grupa B; Omówienie logistyki staży; harmonogramy, wymagania, regulaminy,    

         sposób dojazdu do zakładów stażowych. Procedury bezpieczeństwa w zakładach i podczas  

         dojazdów; telefony kontaktowe, sposoby powiadamiania opiekunów i przedstawicieli partnera. 

        14:00 Odbiór przez przedstawiciela ETM Training i przejazd do centrum kształcenia 

        15:00-16:00  Spotkanie powitalne  

        16:00-21:00 Kurs języka hiszpańskiego  

13/02/2018 Wizyty  w firmach stażowych. Podpisywanie umów szkoleniowych. Początek praktyk.  

23/02/2018 14:00    Spotkanie końcowe  

24/02/2018 15:00   Wymeldowanie i przejazd na lotnisko w Sewilli, powrót do domu 

kucharz 7 

fryzjer 5 

elektromechanik 1 

mechanik 8 

stolarz 2 
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Efekty i produkty końcowe 

 

W efekcie odbytych staży, każdy z 23uczestników osiągnął następujące rezultaty „miękkie”; 

 podniósł swoje umiejętności zawodowe, kompetencje organizacyjne i społeczne,  

 poznał specyfikę  zagranicznego rynku pracy, 

 został przygotowany  do pracy w środowisku wielokulturowym, 

 nabyte kwalifikacje zwiększyły jego konkurencyjność na rynku pracy i ułatwią  znalezienie 

zatrudnienia, 

 wzrosła mobilność uczniów. 

 

Z rezultatów „twardych” każdy stażysta może poszczycić się że; 

 przepracował średnio 70 godzin stażowych, 

 uczestniczył w 65 godz. kursów przygotowujących, 

 otrzymał 3 certyfikaty potwierdzające kwalifikacje; 

           - Europass Mobilność 

           - Certyfikat wystawiony przez zagranicznego pracodawcę 

           - Dyplom ukończenia kursu przygotowującego 

 zdobył umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie komunikatywnym. 

 

 

Program kulturowy i rekreacyjny 

 

Podczas pobytu w Sewilli uczestnicy nie tylko pracowali, ale również poznawali kulturę i 

obyczaje kraju goszczącego, próbowali lokalnej kuchni, rozwijali swoje umiejętności językowe, 

zwiedzali Sewillę oraz podróżowali do innych pięknych miejsc w regionie Andaluzji. 

Czas wolny mieli głównie w godzinach popołudniowych albo w zależności od zmiany na której 

pracowali. Spędzali go wykorzystując darmową sieć WIFI serfując w internacie, grając w tenisa 

stołowego, koszykówkę, rozmawiając przez komunikatory z rodziną, znajomymi,  oglądając 

telewizję, ćwicząc na siłowni, odpoczywając po ciężkich zajęciach. W pobliżu campusa znajdował 

się atrakcyjny  park rozrywki z licznymi huśtawkami, karuzelami, miejscem na grilla, w którym 

uczestnicy chętnie spędzali czas wolny po pracy. W projekcie każdy otrzymał kieszonkowe 

przewidziane na utrzymanie, stąd każdy miał zaplanowane wyjścia do pobliskiego marketu po 

niezbędne zakupy prowiantu.  W miarę wolnego czasu planowano zwiedzanie Sewilli, podziwiano 

widoki na miasto z budowli Metropol Parasol, zwiedzano Katedrę oraz wieżę Giralda, spacerowano 

wzdłuż rzeki Guadalquivir oraz wyznaczonymi dla turystów głównymi ulicami miasta.  

Odbywały się wycieczki na Plac Hiszpański oraz do Parku Marii Luizy, zwiedzając Sewillę 

próbowano lokalnych przysmaków i tradycyjnej kuchni hiszpańskiej. 

Odbyła się wycieczka do Cadiz - Kadyksu, niewielkiej nadmorskiej miejscowości leżącej już nad 

Oceanem Atlantyckim, w której zwiedzano katedrę, pałac San Sebastian, podziwiano widok na 

miasto z wieży Torre Tavira, zaplanowano spacer ulicami miasta i wzdłuż piaszczystych plaż Caleta, 

Santa Maria i Victoria okrążając jednocześnie miasto dookoła. 
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Podsumowanie  

 

Biorąc pod uwagę analizę diagnozy ankietowej, rozmowy indywidualne z uczestnikami 

projektu, wypowiedzi osób zatrudnionych w projekcie tak z terenu naszego kraju jak i z terenu 

Hiszpanii, należy bardzo wysoko oceniać staże ich przebieg i efekty. Warto też zauważyć 

specyficzne cechy młodzieży wyjeżdżającej na staż. Większa część uczestników projektu pochodziła 

z środowisk wiejskich, a uczestnictwo w stażu dało jego uczestnikom możliwość rozwoju 

umiejętności kluczowych, których zdobycie w ich warunkach życiowych byłoby w dużym stopniu 

utrudnione. Poznanie jednego z europejskich rynków pracy pozwoliło młodzieży na krytyczne 

spojrzenie na problem emigracji zarobkowej z Polski i zatrudniania w Unii Europejskiej. Młodzież 

także zrozumiała jak ważnym na współczesnym rynku pracy jest znajomość języka obcego na 

poziomie konwersacji. 

Zrealizowane etapy projektu pozwalają także na wysnucie wniosków realizacyjnych do 

etapów następnych pozwalając na udoskonalenie procedur i postępowań. Ważnym podkreślenia jest 

wysoki profesjonalizmu partnera hiszpańskiego tak na etapie przygotowawczym jak i realizacyjnym 

dzięki czemu uczestnictwo w projekcie charakteryzuje wysoki współczynnik bezpieczeństwa. 

Uczestnicy projektu osiągnęli korzyści, które można sklasyfikować w dwóch kategoriach;  

A/ merytoryczno–zawodowych takich jak; nowe umiejętności i kompetencje zawodowe 

potwierdzone certyfikatami od pracodawców, wzrost kompetencji kluczowych – umiejętność 

porozumiewania się w języku hiszpańskim i angielskim, nabycie doświadczenia praktycznego oraz 

poczucia konieczności dalszego kształcenia, zdobycie umiejętności i kompetencji organizacyjnych i 

społecznych; zwiększenie otwartości i mobilności, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.  

B/ Korzyści dla rynku pracy; zdobycie kolejnego doświadczenia zawodowego wyniesionego od 

pracodawcy zagranicznego, zwiększenie szans na rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat 

funkcjonowania europejskim rynku pracy, pogłębienie wiedzy o zatrudnieniu w krajach UE. 

Wymiernymi korzyściami związanymi z realizacją projektu był rozwój uczestników w kontekście 

rozwoju; 

1/ Osobowościowego; doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy i organizacji, wzmocnienie 

indywidualnej decyzyjności w zakresie zatrudnienia jak i też w prywatnym życiu osobistym poza 

miejscem zamieszkania, umiejętności organizowania pracy przy zachowaniu wyznaczonych 

terminów, organizowania stanowiska pracy, wykorzystanie zasobów oraz podejmowanie decyzji w 

celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. 

2/ Ogólnego; kształtowania umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w zespołach, 

empatii, komunikacji z nieznanym do tej pory obszarem klientów w tym klientów obcojęzycznych, 

umiejętności zrozumienia potrzeb klienta i prawidłowej obsługi. 

Projekt odpowiadał na potrzebę rozszerzenia umiejętności zawodowych nabytych podczas 

praktyk w Polsce, a także poszerzenia wiedzy branżowej w dziedzinach odbywania staży. Zakładał 

uzyskanie przez uczestników minimalnego poziomu Europejskich Kwalifikacji Zawodowych. W 

efekcie, przeprowadzone staże zawodowe to komasacja doświadczenia zawodowego zdobytego 

podczas praktyk zawodowych w kraju oraz kompetencji uzyskanych w wyniku staży zagranicznych.  

Efektem uczenia się podczas praktyk, oraz uczestnictwa w szkoleniach językowych przed wyjazdem 

na praktyki i  kursu j. branżowego na miejscu, było uzyskanie przez uczestników projektu poziomu 

znajomości języka A1.  

 

 


