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Moduł 3: Praktyka zawodowa  

część: wstęp 

  

Wstęp do Modułu  

Moduł 2: „Praktyka zawodowa” to trzecia z czterech części międzynarodowego „Programu 

szkoleniowego dla uczniów” przygotowującego kandydatów do tzw. mobilności zawodowej (wyjazd na 

praktykę zawodową lub do pracy) w krajach Unii Europejskiej. Szkolenie zostało wypracowane w ramach 

międzynarodowego projektu edukacyjnego MOBILE- Mobilność edukacyjna w Europie (ang. Mobility In 

Learning in Europe). To dwuletni projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej realizowany 

w okresie 01-11-2013/31-01-2016 przez organizacje z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, 

Szwecji i Wielkiej Brytanii (Umowa nr 540222-LLP-1-2013-1-SE-Grundtvig-GMP). 

Moduł ten został opracowany, aby przygotować kandydatów do praktyk zawodowych odbywanych za 
granicą. Należy zauważyć, że moduł ten został opracowany zgodnie z założeniem, że kandydaci już 
wiedzą gdzie będą odbywać praktykę zawodową. Jest to istotne gdyż pozwoli im to lepiej zrozumieć 
oczekiwania jakie będą mieli według nich mentorzy z danego miejsca pracy oraz zadania, jakie będą 
wykonywać.  

Moduł ten składa się z trzech (3) części:  

 Część 1: Przygotowanie do praktyki zawodowej (przed wyjazdem) 

 Część 2: Praktyka zawodowa i co dalej? (w trakcie i po wyjeździe) 

 Część 3: Kompetencje zawodowe i zdolność do zatrudnienia (przed wyjazdem)  

Każda z powyższych części odnosi się do kluczowych obszarów wiedzy, która ma pomóc uczestnikom 
szkolenia poczuć się pewniej w nowym środowisku pracy.  

Metoda realizacji: Moduł ten zawiera zadania do wykonania w grupie oraz zadania indywidualne. 
Dobrze jest, gdy praca w grupach jest moderowana przez nauczyciela. Najlepiej jeśli prowadzący 
szkolenie ma już doświadczenie w pracy z uczniami przyjeżdżającymi lub wyjeżdżającymi do pracy za 
granicę.  

Efekty kształcenia: Tak jak inne moduły, również ten zawiera odniesienie do poszczególnych efektów 
kształcenia wymienionych w Karcie kompetencji ucznia. Zapewnia to określoną strukturę modułu. Może 
też pomóc prowadzącemu szkolenie w zapewnieniu, że uczestnicy osiągną cele założone w module. 
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Kompetencje zawodowe i zdolność do zatrudnienia  
  

Ćwiczenie 

Pracujcie w małych grupach. Przedyskutujcie poniższe scenariusze wyobrażając sobie siebie w danej 

roli. Zastanów się jak byś zareagował i poradził  sobie w danej sytuacji. Pomyśl jak rozwiązałbyś 

wymienione problemy.  

 
 

A) Praca zespołowa  

1. Pracujcie w małych grupach. Niech każdy uczestnik samodzielnie napisze 3 kluczowe cechy, 

które jego zdaniem są konieczne do tego by dobrze pracować w zespole. Następnie przedyskutujcie 

dlaczego uważacie, że cechy te są konieczne. Jako grupa wybierzcie 3 najważniejsze cechy.  

 
 

B) Pierwsze wrażenie/Profesjonalny wizerunek 

1. Zastanów się nad tym jak ważne jest pierwsze wrażenie w nowej pracy. Wymień 5 rzeczy, które 

uznajesz za najważniejsze i które sprawią, że możesz zrobić dobre pierwsze wrażenie na nowym 

kierowniku/zespole.  

2. W przypadku mobilności międzynarodowej jesteś uważany za “ambasadora” swojego ojczystego 

kraju. Wymień 3 dodatkowe cechy, które są ważne przy pierwszym wrażeniu, gdy pracujesz za 

granicą.  

3. Omów je w swojej grupie.  

 
 

C) Rozwiązywanie problemów   

Wyobraź sobie, że to Twój pierwszy dzień praktyki. Wchodzisz do pokoju dla personelu. W pokoju stoi 

stół, krzesła i sofa. Decydujesz się usiąść na sofie. Po chwili do pokoju wchodzi mężczyzna. Patrzy na 

Ciebie z poirytowaniem, ale nic nie mówi. Sytuacja powtarza się kilka razy w tygodniu. Czujesz, że na 

pewno coś jest nie tak. Nie wiesz, że on pracuje tu od wielu lat i nie zmienia swojego miejsca 

w pokoju dla personelu a Ty zająłeś/łaś jego miejsce.  

Co możesz zrobić, żeby rozwiązać ten problem?  

 

D) Komunikacja w pracy 

Komunikacja może być werbalna a więc słowna lub niewerbalna. Jest sposobem na wymianę 

informacji pomiędzy jedną osobą a drugą. Rozmawiamy nie tylko słowami, ale całym naszym ciałem. 

Nasza komunikacja niewerbalna jest tak samo ważna jak komunikowanie się słowami. Wysyłanie 

i odbieranie sygnałów mowy ciała dzieje się na poziomie świadomym i nieświadomym.  

Pewne elementy mowy ciała dotyczące uczuć są jednakowe dla wszystkich ludzi niezależnie od kraju 

pochodzenia i kultury.  
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1. Jaki wyraz twarzy jest jednakowy dla wszystkich ludzi? (szczęście, smutek, strach, obrzydzenie, 

zaskoczenie, złość…). Zrób listę wyrazów twarzy, które są jednakowe dla wszystkich ludzi.  

2. Mowa ciała różni się w zależności od kraju. Czy znasz różnice w mowie ciała? Spróbuj podać 5 

różnic pomiędzy Twoim krajem ojczystym a krajem, który odwiedzasz.  

3. Czy można kogoś nieświadomie obrazić gestem? Spróbuj podać przykłady gestów, które mają 

różne znaczenie w różnych krajach.  

4. Każdy zawód charakteryzuje się swoim żargonem /językiem specjalistycznym. Umożliwia on 

przedstawicielom tego zawodu komunikowanie się ze sobą w sposób efektywny. W niektórych 

zawodach używa się narzędzi, których nazwy musisz znać np. jasnym jest, że stolarz używa poziomicy 

do wyznaczania poziomów.  

Jakie określenia/język specjalistyczny musisz znać zanim podejmiesz praktykę zawodową?    

Wymień 10 specjalistycznych określeń w Twoim języku potrzebnych w Twojej 

specjalności/zawodzie. Dowiedz się jak nazywa się je w kraju w którym masz odbywać praktykę.  

E) Cechy miejsca pracy (np. samodyscyplina; pozytywne nastawienie; szacunek; 

punktualność) 

1. Jakie cechy Twoim zdaniem pracodawca uważa za najważniejsze u pracownika i dlaczego?   

Wymień 10 cech. (Podaj je przed przejściem do punktu 2 poniżej) 

2. Poniżej znajduje się 17 cech, które są istotne niezależnie od miejsca pracy. Przedyskutuj w swojej 

grupie, jak można wykorzystać te cechy podczas Twojej praktyki zagranicą, szczególnie w sytuacjach 

gdzie język może stanowić barierę.  

a) Witaj się z innymi 

b) Przeznacz trochę czasu na małą pogawędkę  

c) Zawsze używaj słów takich jak: „proszę” i „dziękuję” 

d) Pochwal i/lub pogratuluj innym ich osiągnięć  

e) W pracy bądź uprzejmy i pomocny   

f) Używaj odpowiedniego języka  

g) Naucz się słuchać uważnie 

h) Szanuj czas innych 

i) Bądź asertywny  

j) Unikaj plotek  

k) Przeproś za swoje błędy  

l) Unikaj żargonu i słownictwa, które może okazać się trudne do zrozumienia dla innych   

m) Ubieraj się stosownie do sytuacji 

n) Korzystaj rozsądnie z poczucia humoru  

o) Zachowuj higienę osobistą 

p) Pamiętaj o punktualności 

q) Zawsze zachowuj dobre maniery  
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Wzór listu wprowadzającego   
 

Czym jest list wprowadzający?  

Taki list powinieneś napisać przed praktyką. Jego celem jest przekazanie informacji o sobie oraz o tym, co 

możesz wnieść do firmy poprzez swój staż.  

 
Pomysły i wskazówki    

 W miarę możliwości, niech Twój list pokaże Twoją osobowość.  

 Niech list będzie krótki i konkretny: maksymalnie jedna strona  

 Skorzystaj z funkcji sprawdzania pisowni w programie Word  
 
 
 
1. Rozpocznij list wprowadzający od podania informacji o sobie. Pozwól, aby inni poznali, kim 

jesteś i jakie są Twoje zainteresowania.  
 

Przykład: 

My name is ………………………… and I´m ……………….…… years old. I live in …………..……… which is……………………….  

As a person I am ………………………………………………………………………………………………………………………………..….………. 

In this type of work, I think it´s important that people are …………………………………………………………….….………….. 

In my spare time I like to …………………………………………………………………………………………………..………………..………… 

I am interested in …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

My goals in life are ……………………………………………………….………………………………..………………………………….…………. 
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2. Napisz o swojej edukacji i doświadczeniu zawodowym  
Podaj informacje na temat dotychczasowych praktyk zawodowych. Czego nauczyłeś/łaś się z zajęć/kursów. 
Może zdobyłeś/łaś inne umiejętności, które mogą być przydatne podczas pracy? 
 

Przykład: 

I am studying ……………………………………….. at…………………………………. with a focus on ……………………………..…………… 

During my education, I´ve had some practical training. My work placement has been at …………….... At my work 

placement my main responsibilities (tasks) were …………………………………………….……………………..…………………………  

What I especially liked at work was …………………………………. because ……………………………………………………..…………. 

 

3. Napisz, co Cię zmotywowało i co możesz wnieść do miejsca pracy ze swojej strony  
Nie martw się, jeśli nie masz doświadczenia w danej dziedzinie; jesteś inteligentny/inteligentna i posiadasz 

kwalifikacje, które pomogą Ci szybko nauczyć się nowych umiejętności!!! 

 

4. Zakończ list i podziękuj danej osobie i zachęć do skontaktowania się z Tobą.  
 

Przykład: 

Thank you for your consideration, and I look forward to hearing from you.  

Kind regards, 

Twój podpis  

LUB 

 

Yours sincerely, 

Twój podpis  

 

LUB 

Yours faithfully, 

Twój podpis  
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Jeżeli chcesz możesz skorzystać z wyrażeń zamieszczonych poniżej. Mogą Cię one też 

zainspirować do znalezienia innych zwrotów.  

 

Dokonaj wyboru:  

I am interested in: 

In my spare time I like to: 

Animals 
Zwierzęta  

Fashion 
Moda 
 

Kart racing 
Wyścigi gokartów 

Ping pong / table tenis 
Ping pong/tenis stołowy 

Cars 
Samochody    

Travel 
Podróże  
 

Watching movies 
Oglądanie filmów  

Skateboarding 
Jazda na deskorolce  

Swimming 
Pływanie  

People 
Ludzie  
 

Palying cards 
Granie w karty  
 

Photography 
Fotografia  
 

Dancing 
Taniec  

Drawing 
Rysowanie 
 

Singing/composing music 
Śpiewanie/  
komponowanie muzyki 
 

Painting 
Malowanie  
 

Party 
Zabawa  

Food/cooking 
Jedzenie / gotowanie  
 

Graffiti art 
Sztuka graffiti  

Swimming 
Pływanie 
 

Reading 
Czytanie  

Shopping 
Zakupy  
 

Ica skating 
Jazda na łyżwach  

Golfing 
Gra w golfa  

Computers 
Komputery  

Scuba diving 
Nurkowanie  

River rafting 
Rafting na rzece  

Computer games 
Gry komputerowe  
 

Bungee jumping 
Skoki na bungee  
 

Internet browning 
Przeszukiwanie 
internetu  
 

Blogging 
Prowadzenie bloga  

Comic books 
Komiksy  

Dancing/choreography 
Taniec/ 
choreografia 
 

Bird warching 
Obserwowanie ptaków  
 

Playing board games 
Gry planszowe   

Traveling 
Podróżowanie  
 

Creative Whiting 
Kreatywne pisanie  

Racing 
Wyścigi  

Fishing 
Łowienie ryb 
 

Creating software 
Tworzenie oprogramowania 
 

Collecting stamps 
Zbieranie znaczków  
 

Exercising 
Aktywność fizyczna   
 

Hunting 
Polowanie  

Boating 
Żeglowanie  

Video games 
Gry wideo 

Gymnastics 
Gimnastyka  

Skiing 
Narciarstwo  

Kayaking 
Spływy kajakowe  
 

Surfing 
Surfing 
 

Bowling 
Kręgle 
 

Jewellery-making Robienie 
biżuterii  
 

Social networking 
Sieci społecznościowe  
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Model building 
Modelarstwo  
 

Interior decoration 
Dekoracja wnętrz  
 

Trekking 
Treking 

Building computer and robots 
Budowanie komputerów 
i robotów  
 

Beauty 
Uroda    
 

Reading 
Czytanie 

Sculpting 
Rzeźba  

Camping 
Kamping  

 

Dokonaj wyboru 

I am: 

 

Positive 
Pozytywny/a  
 

Outgoing 
Towarzyski/a 
 

Happy 
Pogodny/a 

Interested 
Ciekawy/a 

Dependable 
Niezawodny/a  

Observant 
Spostrzegawczy/a  

Optimistic 
Optymistyczny/a  

Confident 
Pewny/a siebie 
 

Helpfuk 
Pomocny/a  

Trusting 
Ufny/a 

Reliable 
Solidny/a 

Fearless 
Odważny/a  

 
Adventurous 
Lubiący przygodę  

 
Meticulous 
Skrupulatny/a  

 
Encouraging 
Motywujący/a  

 
Persistent 
Wytrwały/a  
 

Independent 
Niezależny/a 

Disreet 
Dyskretny/a  
 

Goal Focused 
Skupiony/a na celu  

Goodlistened 
Umiejący/a słuchać  

Enthusiastic 
Entuzjastyczny/a  

Adaptive 
Umiejący/a się 
dostosować  
 

Analytical Mind 
Mający analityczny umysł  
 

Visionary 
Wizjonerski/a  

Articulate 
Elokwentny/a  

Collaborative 
Współpracujący/a  
 

Humorous 
Dowcipny/a  
 

Balanced 
Zrównoważony/a  

Responsible 
Odpowiedzialny/a  
 

Hard Working 
Pracowity/a  

 

Productive 
Produktywny/a  

Friendly 
Przyjazny/a  

Self-Sacrificing 
Zdolny/a do wyrzeczeń  
 

Trustworthy 
Godny/a zaufania  
 

Relationship-oriented 
Ukierunkowany/a na 
kontakty międzyludzkie  
 

Decisive 
Stanowczy/a  

Creative 
Kreatywny/a  

Sincere 
Szczery/a  

Emotionally Competent 
Kompetentny/a 
emocjonalnie  
 

Committed 
Zaangażowany/a  

Courageous 
Przebojowy/a  

Detail-Oriented 
Ukierunkowany/a na 
szczegóły  

Prepared 
Przygotowany/a  

Organised 
Zorganizowany/a  
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Moduł 3: Praktyka zawodowa 
Poznaj bliżej swojego potencjalnego pracodawcę  

  

 

Wskazówki: 

Przygotuj prezentację swojego zagranicznego staż w formie ulotki/broszury itp. Możesz ją pokazać 

swoim kolegom/koleżankom, którzy również będą wyjeżdżać za granicę na praktykę.  

 

Przykłady informacji, które (w miare możliwości) możesz podać mogą być następujące:   

 Gdzie znajduje się siedziba firmy, w której będziesz odbywać praktykę zawodową?   

 Kto jest właścicielem firmy?   

 Kiedy firma została założona?  

 Jaki jest przedmiot działalności firmy?    

 Kim są klienci docelowi?  

 Opisz politykę dotyczącą jakości i środowiska naturalnego w miejscu odbywania praktyki 

zawodowej.  

 Podaj hierarchię personelu i jakie są stanowiska w miejscu odbywania praktyk zawodowych.  

 Jakie są godziny pracy i przerw?   

 Jakie są zasady dotyczące urlopu i nieobecności w pracy?    

 Opisz zasady etyczne obowiązujące w miejscu pracy.  

 Czy obowiązują tam zasady dotyczące ubioru?  Jeśli tak, to jakie są wymogi, co do ubioru 

pracowników? Czy są jakieś ograniczenia (np. związane włosy, brak kolczyków). 
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Moduł 3: Praktyka zawodowa 
WSKAZÓWKI DO LISTU WPROWADZAJĄCEGO – mentor/opiekun 
w miejscu pracy  

  

W celu zapewnienia praktykantom pomyślnego doświadczenia u pracodawcy za granicą, ważne jest, 

aby praktykanci i nauczyciel wspomagający zapoznali się z mentorem (opiekunem w miejscu pracy) 

jeszcze przed wyjazdem.      

Dlatego zaleca się, aby także mentor z danego miejsca pracy napisał „list wprowadzający”. List ten 

skierowany byłby do nauczyciela wspomagającego i praktykanta/ów.     

Zaleca się umieszczenie w tym liście następujących informacji:  

1. Dane personalne – wykształcenie specjalistyczne     

2. Informacje o miejscu pracy   

3. Umiejętności językowe z j. angielskiego lub innego języka obcego - własne i innych 

pracowników    

4. Oczekiwania od studenta (włączając m.in. opis zadań do wykonania, wygląd zewnętrzny (np. 

wymogi dotyczące ubioru); przygotowanie do wykonywania stażu, które może być pomocne 

dla studenta, do zrealizowania przed przyjazdem)     

5. Informacje kontaktowe (email oraz telefon komórkowy) 
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Część 1 Komentarz:   

 

Moduł 3: Praktyka zawodowa 

Część 1: Przygotowanie do praktyki zawodowej (Przygotowanie do wyjazdu) 

Rozdział Temat/zagadnienie Pomoce naukowe / Ćwiczenia  Realizacja 

1.1 

 

Rozumienie oczekiwań 
ze strony pracodawcy 
i instrukcji od mentora 
(opiekuna praktyk)  
 

1. List wprowadzający od praktykanta do mentora  
 
2. List od mentora dla praktykanta i nauczyciela 
wspomagającego 
 
2a. Omówienie różnic w oczekiwaniach 
zawodowych z nauczycielem/grupą innych 
kandydatów na praktykę za granicą 

 
 

1.2 

 

Poznaj swojego 
pracodawcę 
 
 

1. Szukanie informacji o firmie w Internecie, prasie 
itp. (np. schemat organizacyjny, lokalizacja, 
zdjęcia, wielkość firmy, działalność, tradycje, 
urlopy, wydarzenia) 
 
2. Zadanie ‘Poznaj bliżej swojego potencjalnego 
pracodawcę’ 

 
 
 

1.3 

 

Języki obce 
i umiejętność 
komunikacji  

1. Stwórz listę specjalistycznego słownictwa i 
przetłumacz je na język kraju przyjmującego (zob. 
Dziennik Praktykanta/Student Logbook)  
 
2. Stwórz listę przykładów komunikacji 
niewerbalnej specyficznej dla kraju, do którego 
jedziesz  

 

1.4 Zrozum jak wygląda 
lokalny rynek pracy  

1.  Aby lepiej zrozumieć lokalny rynek, zbierz 
wiadomość o innych firmach w tej samej branży co 
pracodawca, u którego będziesz odbywał praktykę  

 

Efekty kształcenia: 
Po ukończeniu tej części szkolenia uczestnik powinien posiadać następujące umiejętności: 

1. Przygotowanie do uczenia się w miejscu pracy  
2. Spełnienie norm określonych przez daną organizację  
3. Zastosowanie i przekazywanie wiedzy  

4. Świadomość języka w komunikacji międzykulturowej 



  MOBILE 
Moduł 3 – Praktyka zawodowa 

 

 

 

 

Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

 

Część 2. Komentarz:  

 

Część 2: Praktyka zawodowa za granicą i co dalej?  
(w trakcie i po powrocie)  
 

Rozdział Temat/zagadnienie Pomoce naukowe Realizacja 

2.1 Bezpieczeństwo i higiena 
pracy   

Dziennik praktykanta / Student 
Logbook (str. 22-24) 
 

 
 

2.2 

 

Równe szanse   
 
 

Dziennik studenta / Student Logbook 
(str. 25) 
 

 
 
 

2.3 

 

Określenie szczegółowego 
rozkładu zajęć z mentorem 
(opiekunem praktyk)  

Dziennik studenta / Student Logbook  
(str. 26-27) 

 

2.4 Początkowe odczucia/reakcje  1. Dziennik studenta / Student 
Logbook (str. 28-29) 

 

2. Rozmowa z grupą innych 
uczestników praktyk zagranicznych na 
temat mobilności    

 

2.5 Samoocena praktyk  
(ocena 1. i 2. tygodnia)  

Dziennik studenta / Student Logbook 
(str. 30-31) 

 

2.6 List z podziękowaniem do 
mentora (opiekuna praktyk) 

Dziennik studenta / Student Logbook 
(str. 36) 

 

Efekty kształcenia: 

Po ukończeniu tej części szkolenia uczestnik powinien posiadać następujące umiejętności: 

1. Wyrażanie myśli, uczuć, faktów i opinii w formie pisemnej  
2. Słowne wyrażanie myśli, uczuć, faktów i opinii  

3. Bycie solidnym i pilnym  



  MOBILE 
Moduł 3 – Praktyka zawodowa  

 

 

 

 

Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 

Learner Training 
Programme 

Program 
szkoleniowy 
dla uczniów  

 

 

Część 3. Komentarz:  

 

 

Część 3: Kompetencje biznesowe i zdolność do zatrudnienia (przed 
wyjazdem) 

Rozdział Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  Realizacja 

3-1  

 

Praca zespołowa  
 

Kompetencje biznesowe i zdolność 
do zatrudnienia / Business & 
Employability Skills Resource 
Pomoce naukowe (A) 

 
 

3-2 Pierwsze wrażenie / 
Profesjonalny wygląd  
 

Kompetencje biznesowe i zdolność 
do zatrudnienia / Business & 
Employability Skills Resource 
Pomoce naukowe (B) 

 
 
 

3-3  

 

Rozwiązywanie problemów Kompetencje biznesowe i zdolność 
do zatrudnienia / Business & 
Employability Skills Resource 
Pomoce naukowe (C) 

 

3-4 Komunikacja w pracy Kompetencje biznesowe i zdolność 
do zatrudnienia / Business & 
Employability Skills Resource 

Pomoce naukowe (D) 

 

3-5  Cechy konieczne w miejscu 
pracy: samodyscyplina, 
pozytywne nastawienie, 
szacunek, punktualność  

Kompetencje biznesowe i zdolność 
do zatrudnienia / Business & 
Employability Skills Resource 

Pomoce naukowe (E) 

 

Efekty kształcenia: 
Po ukończeniu tej części szkolenia uczestnik powinien posiadać następujące umiejętności: 

1. Pomyślne współdziałanie z grupą ludzi i poszczególnymi osobami 
2. Poznanie istotności współpracy podczas pracy w grupach 
3. Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi i bycie skłonnym do kompromisu 
4. Rozumienie ról i obowiązków podczas pracy w grupie 
5. Identyfikowanie problemów i znajdywanie rozwiązań  


