
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PODRÓŻY I WYCIECZEK 

 

Realizator projektu: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 

Partner projektu: Your International Training 

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów 

techników poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej. 

Cele szczegółowe projektu: Wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych 

uczestników praktyk, Nabycie nowych umiejętności zawodowych skorelowanych ze 

zdobywanymi kwalifikacjami w międzynarodowym środowisku pracy, Wzbogacenie wiedzy 

o kulturze innego kraju europejskiego, Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem Podniesienie swojej samooceny zawodowej, Zdobycie certyfikatów 

potwierdzenie nabycie nowych umiejętności oraz udział w praktyce. 

Uczestnicy projektu:  

Uczestnikami czwartej mobilności projektu „Czas na Staż” w ramach programu 

Erasmus plus było w sumie 13 uczniów oraz jeden opiekun - nauczyciel przedmiotów 

zawodowych. Projekt był skierowany do 7 uczniów branży logistycznej oraz 6 uczniów z 

kierunku technik spedytor. 

Uczestnicy praktyk wzięli udział w spotkaniach organizacyjnych (językowych oraz 

kulturoznawczych), w trakcie których omawiano wszelkie szczegóły związane z praktyką. 

Uczniowie wraz z opiekunem przygotowali Euroapassy CV, które kolejno trafiły drogą 

elektroniczną do Irlandii. Zgodnie z założeniami programu uczestnicy przed wyjazdem zostali 

objęci przygotowaniem: językowym, pedagogiczno-psychologicznym i kulturowym. 

Podróż 

W dniu 31 marca 2019 roku o godz. 17:00 czasu polskiego pierwsza 13 osobowa 

mobilność wraz z opiekunem udała się w drogę do Irlandii do małej miejscowości Youghal w 

celu odbycia praktyk zawodowych. Szkoła zapewniła uczestnikom podróż spod szkoły z 

Wyszogrodu na lotnisko w Modlinie, skąd polecieli do Shannon w Irlandii. Następnie 



uczestnicy zostali odebrani z lotniska i zawiezieni do miejsca docelowego tj. miejscowości 

Youghal. Po długiej podróży młodzież dotarła na miejsce wczesnym rankiem 1 kwietnia. 

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie organizacyjne. Omówiono wszelkie kwestie dotyczące 

praktyk i zakwaterowania. Przydzielono miejsca praktyk poszczególnym osobom, a także 

oddelegowano każdego na miejsce praktyk w celu zapoznania się z nim i poznanie zakładu 

pracy. W godzinach popołudniowych po wszelkich spotkaniach uczniowie wraz z opiekunami 

poszli na spacer nadmorską promenadą. Tego dnia pogoda przywitała grupę z Wyszogrodu 

bezchmurnym niebem.  

Praktyki  odbywały się w Firmach zgodnych z kierunkiem kształcenia. Uczestnicy odbywali 

szkolenia w grupie z Irlandczykami, tak by uczestnik mógł nabyć umiejętność pracy w 

zespole/grupie, a także doskonalić j. angielski.  

Kolejno każdy z uczestników odbył praktykę zawodową w zakładzie:  

Imię i nazwisko 

praktykanta 
Miejsce odbywania praktyk Kierunek kształcenia 

Julia Malesa Puff"n"Stuff Technik spedytor 

Mateusz Paweł 

Sawicki 
Tesco Cork Technik spedytor 

Kuba Krzemiński Tesco Youghal Technik spedytor 

Mateusz 

Modrzejewski 
Tesco Youghal Technik spedytor 

Aleksander 

Wojciechowski 
Tesco Cork Technik spedytor 

Patryk Michalski Tesco Youghal Technik spedytor 

Piotr Dąbrowa Tesco Youghal Technik logistyk 

Dominik Filipiak Tesco Youghal Technik logistyk 

Patrycja 

Wiśniewska 
SuperValue Youghal Technik logistyk 

Jacek Mączyński Tesco Youghal Technik logistyk 

Dawid Wiśniewski Spar Youghal Technik logistyk 

Tomasz Kosiacki Spar Youghal Technik logistyk 

Angelika Kamińska SuperValue Youghal Technik logistyk 



Nauczyciele/ opiekunowie udawali się do miejsc pracy naszych praktykantów, celem 

sprawdzenia warunków pracy, zakresu wykonywanych obowiązków. Monitoring miał 

również na celu wspierać emocjonalnie naszych uczniów i udzielać cennych porad.   

W dniu 20 października (sobota) 13 osobowa grupa pierwszej mobilności wraz z opiekunem 

projektu „Czas na Staż” w ramach programu Erasmus plus  udali się na zaplanowane 

wycieczki.  

Pierwszą z nich była wycieczka do Mahon Falls. W poniedziałek 8 kwietnia wybraliśmy się 

przepięknym górskim szlakiem wprost pod 80 metrowy wodospad położony w górach 

Comeragh w pobliżu Lemybrien w hrabstwie Waterford. Widoki zapierały dech w piersiach. 

W trakcie wędrówki dodatkową atrakcją były znakowane różnymi kolorami owce z małymi 

jagniątkami oraz kozy pasące się na zboczach gór. Mimo braku pogodnego nieba i słońca 

wszystkim dopisywały humory. Zmęczeni długim marszem udaliśmy się do autokaru, gdzie 

spożyliśmy przepyszne lunche przygotowane przez nasze Host Mamy. 

Po dość wyczerpującym spacerze, który niemalże cały czas zmuszał nas do wędrówki pod 

górę udaliśmy się autokarem do miejscowości Lismore. Lismore to przepiękne miasto w 

hrabstwie Waterford w Irlandii, położone nad rzeką Munster Blackwater. Mimo 

niesprzyjających warunków pogodowych udaliśmy się na wędrówkę urokliwymi uliczkami. 

Widzieliśmy świętą studnię - wypicie z niej wody gwarantuje życie wieczne. Będziemy 

najdłużej żyjącymi ludźmi na ziemi . Obejrzeliśmy kościół, a także zamek, który jest 

przepiękną irlandzką posiadłością księcia Devonshire. 

12 kwietnia 2019 roku udaliśmy się do Ardmore na uroczą przechadzkę klifowym 

wybrzeżem. Podziwialiśmy przepiękne widoki, lazurowe morze Celtyckie. Mimo 

pochmurnego nieba i wietrznej pogody bawiliśmy się wspaniale. Po wędrówce nad 

przepięknymi klifami udaliśmy się na mieszczącą nieopodal plażę. Warunki pogodowe 

nie odstraszyły niektórych uczniów od zamaczania stóp w morzu. Spędziliśmy tu dłuższą 

chwilę, aby nacieszyć wzrok przepięknym widokiem.  

Uczniowie twierdzą, że nie zmarnowali ani chwili będąc w Irlandii. Po stażu, który trwał od 

9:00 do 16:00, spotykali się na lokalnych wyprawach, czy też na zakupach.  


