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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ZAGRANICZNYCH PRAKTYK W "ZAJĄCZKU" 

 

 22 lutego 2018 roku uroczystym rozdaniem certyfikatów Europass Mobility (ważny 

dokument potwierdzający nabycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, 

poszerzenia kompetencji językowych i umiejętności z zakresu ICT) został zakończony 

dwuletni projekt w ramach programu POWER VET na zasadach ERASMUS + pt „Innowacyjny 

staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży” w 

Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych na Żoliborzu. 

 

 

 

 Uczestnikami projektu było 60 uczniów klas trzecich Technikum Elektronicznego nr 3 

im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" w zawodach technik informatyk, technik elektronik, 

technik teleinformatyk oraz technik elektryk. Dwie grupy po 15 osób wyjechały na praktykę 

do Hiszpanii, zaś dwie grupy również po 15 uczniów odbyły miesięczny staż w Niemczech. 

Projektem udało się także objąć absolwentów, których 11 - osobowa grupa wyjechała na 
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dwa miesiące. Koordynatorem projektu była Pani Wicedyrektor Agnieszka Chłopczyńska, 

zastępcą koordynatora Pani Olga Urbańska (nauczyciel języka niemieckiego), a nad 

odpowiednim przebiegiem samych praktyk czuwał Pan Marek Sobiech (kierownik 

laboratorium). 

 Każda z grup wraz z opiekunem wydelegowanym przez dyrektora szkoły - Panią 

Halinę Szczur - przebywała przez miesiąc w Ubedzie (Hiszpania) oraz w Dreźnie (Niemcy), 

gdzie młodzież miała możliwość odbycia stażu w miejscowych firmach: Clic Soluciones, 

Madoffice, R-TRES, Cyberworld moviles, Dynamic,  Datachip,  Electroinformatica, Ofimueble  

(dla informatyków oraz teleinformatyków), Climatizacion Sanchez, Tecnisur, Espanav, 

Technoauto, Mundo Movil, Electroinformatica  (dla elektroników), HGM Sevilla, Garcia 

Guirado, Friorema (dla elektryków) ze strony hiszpańskiej oraz Computer Preuß, EDV 

Organisation und Kommunikation, CC Computersysteme und Kommunikationstechnik 

GmbH, Com1EDV, SMT&Hybrid, Fernmelde-Montage Gmbh , Secutron + Herr Puchta, 

DELTEC electronic GmbH, ECD electronic Components, Elektro Donner, Klimatechnik Stinz  

ze strony niemieckiej. 

 

 

 Beneficjenci nie zajmowali się tylko pracą, mieli możliwość także zwiedzania oraz 

wzięcia udziału w wycieczkach krajoznawczych. Projekt wpłynął również na osobisty i 

personalny rozwój uczestników, którzy nauczyli się kreatywności, samodzielności, 
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umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialności, łatwości nawiązywania 

kontaktów, otwartości na inne kultury, zdolności interpersonalnych, tolerancji lub 

umiejętności pracy w grupie. Ważnym elementem było także funkcjonowanie w języku 

obcym - nie tylko na polu zawodowym, ale także w życiu codziennym, gdzie uczniowie 

szlifowali swoje umiejętności z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego, 

przełamywali barierę językową oraz poszerzali zakres słownictwa branżowego. 

 Szkoła wybrała na organizacje partnerskie firmę EuroMind w Hiszpanii oraz Europa 

Direkt e. V.  w Niemczech, które swoim wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu 

programów i projektów mobilności gwarantują potencjalny sukces w ocenie projektu oraz 

zapewnia jego wysoką jakość. 
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 W przyszłości szkoła planuje kolejne tego typu przedsięwzięcia - biorąc pod uwagę 

nowy profil technika urządzeń dźwigowych oraz nowe miejsca odbywania praktyk. 


