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część 1: wstęp 

 

Wstęp do Modułu 

Moduł 4: „Kraj przyjmujący” to ostatnia 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 uczestników do praktyk zawodowych za granicą, pod 
kątem kraju przyjmującego. Większość uczniów/studentów nie była wcześniej za granicą i posiada 
jedynie niewielką wiedzę na temat wielokulturowości. Stąd, mogą posiadać znikomą świadomość 
w zakresie międzykulturowości. Z tego powodu ważne jest, aby przygotować ich lub umożliwić im 
przygotowanie się do pobytu za granicą.  
 
Moduł podzielony jest na cztery części:  
Część 1: Przygotowanie  
Część 2: Kultura kraju przyjmującego  
Część 3: Kontakty  
Część 4: Życie w kraju przyjmującym 
 
Każda z części składa się z jednej do trzech jednostek szkoleniowych. W części 1 uczestnik powinien 
zebrać informacje o różnych krajach przyjmujących, do których chciałby pojechać. Następnie, 
w oparciu o te informacje, a nie o tendencyjne opinie, student powinien zdecydować się na określony 
kraj przyjmujący. W trakcie poszczególnych części modułu 4 student otrzyma wskazówki jak 
przygotować się do popytu za granicą. Kontakty z grupą koleżeńską oraz kontakty przez Facebooka 
zapewnią autentyczność informacji przekazywanych "na świeżo” pomiędzy uczestnikami.  
 
Metoda realizacji: Ten moduł zawiera indywidualne analizy i zadania, które następnie włączane są 
do pracy w grupach, głównie w grupach kandydatów do wyjazdu za granicę na praktykę. 
W zależności od kompetencji danego uczestnika, praca w grupach może być kontrolowana przez 
samych uczestników lub przez nauczyciela wspomagającego, najlepiej takiego, który ma 
doświadczenie w towarzyszeniu praktykantom zagranicą lub który był już wcześniej zaangażowany 
w przygotowanie do mobilności.  
 
 

Efekty kształcenia: Każdy moduł zawiera odniesienie do poszczególnych efektów kształcenia 
pochodzących z Karty Kompetencji Ucznia / Learner Competence Card. Efekty kształcenia są 
wymienione na pierwszej stronie każdej jednostki szkoleniowej.  
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Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 1: Przygotowanie  

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-1-1 

 

Zbieranie ogólnych 
informacji na temat 
potencjalnego kraju 
przyjmującego  

język: angielski 

 

 wyszukiwanie informacji w 
Internecie  

 informacje o kraju/mieście 
do którego chciałbyś 
jechać na praktykę 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Wyrażanie myśli, uczuć, 
faktów i opinii w formie 
pisemnej  

 Współdziałanie z 
poszczególnymi osobami 
i grupami ludzi we właściwy 
sposób  

 Wykazywanie się 
umiejętnością słuchania 
i prowadzenia rozmowy 

 Stosowanie właściwych 
metod komunikacji 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Zadanie dla uczestnika: 

Wybierz przynajmniej 3 europejskie miasta partnerskie, do których chciałbyś/chciałabyś pojechać:  
 

 

 
 
 

 

 

W celu uzyskania informacji po to, aby odpowiedzieć na poniższe pytania, skorzystaj z linku 
www.mobilityinlearning.eu/!learners/xxx lub innych informacji z Internetu. 

 

Dla każdego wybranego kraju poszukaj informacji, aby odpowiedzieć na następujące pytania:  

1. Kraj przyjmujący 

 Gdzie w Europie leży ten kraj?  

 Ile ludzi go zamieszkuje?  

 Jaka jest stolica tego kraju i gdzie się znajduje?    

 Jakie dokumenty są potrzebne, aby pojechać do tego kraju?  
Jak długo muszą być ważne?  
a) Czy posiadasz wymagane dokumenty?  Jeżeli nie: 
b) Jak je uzyskać, ile czasu to zajmuje i ile kosztuje?  

 Jaka jest waluta tego kraju i jaki jest bieżący kurs wymiany walut?  

 

2. Miasto partnerskie  

 Które miasto jest miastem partnerskim i gdzie się znajduje?  

 Ile ludzi mieszka w mieście partnerskim/przyjmującym?  

 Jakie jest najtańsze połączenie komunikacyjne z Twojego miasta do miasta przyjmującego?  
Porównaj komunikację autobusową, kolejową, lotniczą i połączenie tych wszystkich.  
Pamiętaj o wadze Twojego bagażu i kosztach z tym związanych.  

 

3. Prezentacja i wymiana 

Przedstaw wyniki swoich badań w grupie uczestników. Wysłuchaj wyników badań innych, przedstaw im 

informację zwrotną i wymień się z nimi uwagami.  

 

 

 

 

 

http://www.mobilityinlearning.eu/!learners/xxx
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Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący  

część 1: Przygotowanie 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

4-1-2 

 

Wybierz kraj 
przyjmujący 
i uzasadnij swój 
wybór  

rozdział 4-1-2.pdf 

język: angielski 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Słowne wyrażanie myśli, 
uczuć, faktów i opinii  

 Wyrażanie myśli, uczuć, 

faktów i opinii w formie 

pisemnej 

 Współdziałanie z jednostkami 
i grupami ludzi we właściwy 
sposób  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia 
rozmowy 

 Stosowanie właściwych 
metod komunikacji 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 

 

Zadanie 1: 

 Jaki kraj wybrałeś/łaś na miejsce odbywania praktyki zawodowej?  

 Podaj kilka informacji na temat tego kraju.  

 

Zadanie 2: 

 Wymień przynajmniej 3 powody swojego wyboru.  

 Przedstaw informacje o danym kraju i powody swojego wyboru w grupie studentów włączając 
mentorów z grupy koleżeńskiej.  

 Wysłuchaj ich informacji zwrotnej czy rozumieją Twój wybór.  

 Czy informacja zwrotna od nich wpłynęła na Twoją decyzję?  
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Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 1: Przygotowanie  

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

4-1-3 

 

Informacje 
organizacyjne na 
temat kraju 
przyjmującego oraz 
podróży 

rozdział 4-1-3.pdf 

język: angielski 

 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Wyrażanie myśli, uczuć, 
faktów i opinii w formie 
pisemnej 

 Przygotowanie do uczenia 
się w miejscu pracy 

 Zastosowanie 
i przekazywanie wiedzy 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 

 

Zadanie 1: informacje ogólne 

Zbierz informacje o kraju, do którego wyjeżdżasz. Napisz odpowiedzi na następujące pytania:  

 Gdzie leży wybrany przez Ciebie kraj? 

 Jakim językiem (językami) się tam mówi?  

 Ile ludzi zamieszkuje ten kraj? 

 Jakie miasto jest stolicą?  

 Kto jest premierem i jaka partia polityczna jest obecnie partią rządzącą?  

 Jaka jest największa grupa religijna w tym kraju?  

 Wymień przynajmniej trzy główne uprzedzenia związane z tym krajem i spróbuj znaleźć 
rzeczywiste informacje.  

 

Zadanie 2: informacje praktyczne: 

Zbierz informacje dotyczące następujących pytań na temat wybranego kraju przyjmującego. 

Zapisz lub wydrukuj wszystkie informacje, które zebrałeś/łaś i ułóż je tak, aby z nich później 
korzystać:  

 Jakie dokumenty są potrzebne, aby przyjechać do tego kraju? 
Przez jaki okres muszą być ważne?  

 Jaka jest w tym kraju waluta?  

Jeżeli nie jest to Euro, to jaki jest kurs wymiany: 

1 €  =  ___  1 __  = _____€ 

10 € =  ___  10 __  = _____€ 

100 € =  ___  100 __  = _____€ 

 Jakie są koszty utrzymania – włączając ceny podstawowych produktów żywnościowych?  

 Jakie są numery telefonów alarmowych - policja, pogotowie, straż pożarna?  

 Jakie są godziny otwarcia biur i banków?  

 Jak pobierzesz pieniądze; jakie karty są akceptowane?  

 Jaka będzie pogoda podczas Twojego pobytu – jakie są spodziewane temperatury?  
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Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 2: Kultura kraju przyjmującego  

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

4-2-1 

 

Szkolenie w zakresie 
wielokulturowości 

 Czym jest kultura  

 Stereotypy 

 Różnice  

 Szok kulturowy 

 Jak radzić sobie z ... 

język: angielski 

 Internet, 

 migranci we własnym 
kraju  

 grupa koleżeńska  

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

Umiejętność uczenia się: 

 Wypróbuj nowe metody   

 Zastosuj i przekazuj wiedzę 

 Chętnie przyjmuj rady 

 Koncentruj się i bądź 
wytrwały/a 

 

Kompetencje społeczne 
i obywatelskie: 

 Przezwyciężaj z góry 
ustalone koncepcje 
i uprzedzenia 
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Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 

 

Zadanie 1: informacje 

Przeszukaj Internet i znajdź informacje na następujące zagadnienia:  

 Styl życia    - Co jest na czasie? co jest nieaktualne? 

 Zasady postępowania - Jak się zachowywać lub czego lepiej nie robić? 

 Infrastruktura  - Gdzie można załatwić to, co potrzeba?  

 Prawo/przepisy  - Czy są jakieś inne przepisy obowiązujące w kraju przyjmującym? 

 Zwyczaje   - Z jakimi zwyczajami możesz się zetknąć w kraju przyjmującym? 

 Jedzenie   - Z jakimi specyficznymi potrawami/posiłkami możesz się zetknąć? 

    - Gdzie możesz dostać jedzenie,  

       do jakiego jesteś przyzwyczajony/a?  

 

Zadanie 2: porównanie 

Porównaj informacje z własnymi wyobrażeniami dotyczącymi poniższych zagadnień (patrz 

pytania z zadania 1):  

(skorzystaj z tabeli, jako wskazówki do organizacji swojej pracy) 

 mój kraj kraj przyjmujący 

Styl życia    

Zasady postępowania   

Infrastruktura   

Prawo/przepisy   

Zwyczaje   

Jedzenie   

 

Zadanie 3: informacja zwrotna 

 Przedstaw wyniki swojej pracy innym uczestnikom lub grupie koleżeńskiej i uzyskaj od nich 

informację zwrotną.  

 Uzyskaj informację zwrotną przez Facebooka od uczestników z grupy koleżeńskiej kraju 

przyjmującego.  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący  

część 1: Przygotowanie 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

4-1-2 

 

Wybierz kraj 
przyjmujący 
i uzasadnij swój 
wybór  

rozdział 4-1-2.pdf 

język: angielski 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Słowne wyrażanie myśli, 
uczuć, faktów i opinii  

 Wyrażanie myśli, uczuć, 

faktów i opinii w formie 

pisemnej 

 Współdziałanie z jednostkami 
i grupami ludzi we właściwy 
sposób  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia 
rozmowy 

 Stosowanie właściwych 
metod komunikacji 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 

 

Zadanie 1: 

 Jaki kraj wybrałeś/łaś na miejsce odbywania praktyki zawodowej?  

 Podaj kilka informacji na temat tego kraju.  

 

Zadanie 2: 

 Wymień przynajmniej 3 powody swojego wyboru.  

 Przedstaw informacje o danym kraju i powody swojego wyboru w grupie studentów włączając 
mentorów z grupy koleżeńskiej.  

 Wysłuchaj ich informacji zwrotnej czy rozumieją Twój wybór.  

 Czy informacja zwrotna od nich wpłynęła na Twoją decyzję?  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 1: Przygotowanie  

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

4-1-3 

 

Informacje 
organizacyjne na 
temat kraju 
przyjmującego oraz 
podróży 

rozdział 4-1-3.pdf 

język: angielski 

 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Wyrażanie myśli, uczuć, 
faktów i opinii w formie 
pisemnej 

 Przygotowanie do uczenia 
się w miejscu pracy 

 Zastosowanie 
i przekazywanie wiedzy 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 

 

Zadanie 1: informacje ogólne 

Zbierz informacje o kraju, do którego wyjeżdżasz. Napisz odpowiedzi na następujące pytania:  

 Gdzie leży wybrany przez Ciebie kraj? 

 Jakim językiem (językami) się tam mówi?  

 Ile ludzi zamieszkuje ten kraj? 

 Jakie miasto jest stolicą?  

 Kto jest premierem i jaka partia polityczna jest obecnie partią rządzącą?  

 Jaka jest największa grupa religijna w tym kraju?  

 Wymień przynajmniej trzy główne uprzedzenia związane z tym krajem i spróbuj znaleźć 
rzeczywiste informacje.  

 

Zadanie 2: informacje praktyczne: 

Zbierz informacje dotyczące następujących pytań na temat wybranego kraju przyjmującego. 

Zapisz lub wydrukuj wszystkie informacje, które zebrałeś/łaś i ułóż je tak, aby z nich później 
korzystać:  

 Jakie dokumenty są potrzebne, aby przyjechać do tego kraju? 
Przez jaki okres muszą być ważne?  

 Jaka jest w tym kraju waluta?  

Jeżeli nie jest to Euro, to jaki jest kurs wymiany: 

1 €  =  ___  1 __  = _____€ 

10 € =  ___  10 __  = _____€ 

100 € =  ___  100 __  = _____€ 

 Jakie są koszty utrzymania – włączając ceny podstawowych produktów żywnościowych?  

 Jakie są numery telefonów alarmowych - policja, pogotowie, straż pożarna?  

 Jakie są godziny otwarcia biur i banków?  

 Jak pobierzesz pieniądze; jakie karty są akceptowane?  

 Jaka będzie pogoda podczas Twojego pobytu – jakie są spodziewane temperatury?  
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Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 2: Kultura kraju przyjmującego  

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe  

4-2-1 

 

Szkolenie w zakresie 
wielokulturowości 

 Czym jest kultura  

 Stereotypy 

 Różnice  

 Szok kulturowy 

 Jak radzić sobie z ... 

język: angielski 

 Internet, 

 migranci we własnym 
kraju  

 grupa koleżeńska  

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

Umiejętność uczenia się: 

 Wypróbuj nowe metody   

 Zastosuj i przekazuj wiedzę 

 Chętnie przyjmuj rady 

 Koncentruj się i bądź 
wytrwały/a 

 

Kompetencje społeczne 
i obywatelskie: 

 Przezwyciężaj z góry 
ustalone koncepcje 
i uprzedzenia 
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Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 

 

Zadanie 1: informacje 

Przeszukaj Internet i znajdź informacje na następujące zagadnienia:  

 Styl życia    - Co jest na czasie? co jest nieaktualne? 

 Zasady postępowania - Jak się zachowywać lub czego lepiej nie robić? 

 Infrastruktura  - Gdzie można załatwić to, co potrzeba?  

 Prawo/przepisy  - Czy są jakieś inne przepisy obowiązujące w kraju przyjmującym? 

 Zwyczaje   - Z jakimi zwyczajami możesz się zetknąć w kraju przyjmującym? 

 Jedzenie   - Z jakimi specyficznymi potrawami/posiłkami możesz się zetknąć? 

    - Gdzie możesz dostać jedzenie,  

       do jakiego jesteś przyzwyczajony/a?  

 

Zadanie 2: porównanie 

Porównaj informacje z własnymi wyobrażeniami dotyczącymi poniższych zagadnień (patrz 

pytania z zadania 1):  

(skorzystaj z tabeli, jako wskazówki do organizacji swojej pracy) 

 mój kraj kraj przyjmujący 

Styl życia    

Zasady postępowania   

Infrastruktura   

Prawo/przepisy   

Zwyczaje   

Jedzenie   

 

Zadanie 3: informacja zwrotna 

 Przedstaw wyniki swojej pracy innym uczestnikom lub grupie koleżeńskiej i uzyskaj od nich 

informację zwrotną.  

 Uzyskaj informację zwrotną przez Facebooka od uczestników z grupy koleżeńskiej kraju 

przyjmującego.  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 2: Kultura kraju przyjmującego 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-2-2 

 

 Jedzenie, zakupy, 
rozrywka 

 Tradycyjne jedzenie 

 Gdzie można kupić 
produkty „specjalne” 

 Puby i kluby dla 
młodzieży 

język: angielski 

 przeszukiwanie Internetu 

 rozmowy 

 plan miasta 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

Komunikowanie się w języku 
obcym: 
 Słowne wyrażanie myśli, 

uczuć, faktów i opinii 
 Współdziałanie 

z jednostkami i grupami 
ludzi we właściwy sposób 
 

Umiejętność uczenia się: 

 Zastosowanie i 
przekazywanie wiedzę 

 Chętne przyjmowanie rad 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Zadanie dla uczestnika: 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania w Internecie lub kontaktując się z grupą 
uczestników z kraju przyjmującego przez Facebooka: 

 

Potrawy i jedzenie 

 Czy w kraju przyjmującym możesz się zetknąć z jakąś specyficzną potrawą? 

 Czy mam jakieś problemy zdrowotne związane z niektórymi składnikami tradycyjnych potraw? 

 Jakie są produkty alternatywne? 

 Jak mogę wytłumaczyć ten problem mojemu gospodarzowi? 

 Gdzie mogę kupić produkty, których potrzebuję? 

 Gdzie mogę pójść coś zjeść lub na spotkanie z innymi ludźmi? 

 

zakupy 

 Jakie są specyficzne produkty w kraju przyjmującym? 

 Gdzie można je nabyć? 

 Jakie produkty można tam kupić taniej niż we własnym kraju? 

 Gdzie można nabyć ubrania, których nie można kupić we własnym kraju? 

 

rozrywka 

 Dokąd wychodzi młodzież, aby spotkać się z innymi ludźmi? 

 Gdzie znajdują się bary i puby, w których można poznać młodych ludzi? 

 Czy są jakieś kluby lub inne miejsca, do których nie powinieneś/nie powinnaś chodzić? 

 Czy w trakcie Twojego pobytu za granicą będą odbywały się jakieś wydarzenia dla młodzieży 
i jaki będzie ich koszt? 

 Czy podczas Twojego pobytu będziesz mógł/mogła uprawiać sport, który trenujesz w domu? 
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Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 4: Życie w kraju przyjmującym 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-2-3 

 

Tradycje i zwyczaje 
(transport/dni wolne) 

• Przekonania religijne, 
wartości, etyka, 
zwyczaje, cechy 
narodowe 

• Relacje interpersonalne 

• Budowanie relacji 

• Komunikacja słowna 
i niewerbalna 

• Etykieta społeczna  

- Internet 

- Rodzina przyjmująca 

- Media społecznościowe 

- Media w kraju  
  przyjmującym 

 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Słowne wyrażanie myśli, 
uczuć, faktów i opinii 

 Zastosowanie 
i przekazywanie wiedzy  
 

 

  

 



          MOBILE 
Moduł 4: Kraj przyjmujący 

 

 

 

 

Program 
szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadanie dla uczestnika: 
 

 Dowiedz się na temat zwyczajów narodowych w kraju przyjmującym. Zrób krótką listę 
zwyczajów w Twoim kraju i kraju przyjmującym.   

 Zbierz informacje na temat przekonań religijnych, etyki i religii kraju przyjmującego.  
Zrób krótką na temat Twojego kraju i kraju przyjmującego.   

 Znajdź informacje na temat świąt państwowych. Zrób listę.    

 Zapytaj innych poprzez media społecznościowe o różnice w komunikacji werbalnej 
i wzorcach komunikacji niewerbalnej pomiędzy własnym krajem, a krajem przyjmującym. 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 1: Kontakty 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-3-1 

 

Spotkania grupy 
koleżeńskiej  

język: angielski 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Słowne wyrażanie myśli, 
uczuć, faktów i opinii  

 Współdziałanie z 
jednostkami i grupami ludzi 
we właściwy sposób  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia 
rozmowy 

 Stosowanie właściwych 
metod komunikacji 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadanie dla uczestnika: 
Mentorzy z grupy koleżeńskiej to uczniowie z Twojej szkoły, którzy już byli na praktyce zawodowej za granicą. 
Mogą Ci pomóc przejść pomyślnie przez międzynarodowy staż zawodowy. Z mentorami z grupy koleżeńskiej 
możesz omówić wszystkie pytania dotyczące Twojego pobytu w obcym kraju. Podzielą się oni z Tobą swoimi 
doświadczeniami i odpowiedzą w miarę możliwości na wszelkie pytania. Jeżeli nie będą znali odpowiedzi, 
podpowiedzą Ci gdzie znaleźć brakujące informacje.  

 

Zadania: 

 Powinieneś/powinnaś uczestniczyć we wszystkich spotkaniach grupy koleżeńskiej.  
 Przygotuj listę pytań na każde spotkanie.  
 W trakcie spotkania zapisuj podane informacje i zachowuj je na później.  
 Wypróbuj swoje prezentacje (np. o kraju ojczystym) przed grupą koleżeńską.  
 Zbierz informacje zwrotne od członków grupy koleżeńskiej; upewnij się, że rozumiesz ich uwagi i zmień swoją 

prezentację.  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 3: Kontakty 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-3-2 

 

Nawiąż kontakt na 
Facebooku z grupą 
koleżeńską z 
wybranego kraju  

język: angielski 

 

grupa koleżeńska / peer 
mentors 

 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Słowne wyrażanie myśli, 
uczuć, faktów i opinii  

 Wyrażanie myśli, uczuć, 
faktów i opinii w formie 
pisemnej  

 Współdziałanie z osobami 
i grupami ludzi we właściwy 
sposób  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia 
rozmowy 

 Stosowanie właściwych 
metod komunikacji 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadania dla uczestnika: 
 

Po wybraniu danego kraju na miejsce odbywania praktyki zawodowej należy zapytać nauczyciela / mentora o 
imiona i nazwiska osób z grupy koleżeńskiej z wybranego kraju.  

 

Zadania: 

 Nawiąż kontakt na Facebooku z grupą koleżeńską. 

 Zbierz podstawowe informacje o mentorach z grupy koleżeńskiej z kraju przyjmującego.  

 Podaj im informacje o sobie, swojej szkole, etc.  

 Omów pytania dotyczące  

- zwyczajów i tradycji, 

- jedzenia, zakupów, rozrywki, 

które pojawiły się podczas pracy z rozdziałami 4-2-1, 4-2-2 i 4-2-3. 

 Zapytaj o podstawowe zwyczaje, etc. w pracy.  

 Zapytaj mentorów z grupy koleżeńskiej czy mogą Ci podać jakieś informacje o firmie przyjmującej.  

 Zbierz informacje zwrotne od mentorów z grupy koleżeńskiej o rozmowach w j. angielskim:   

- Czy mówi się tam w j. angielskim? 

- Czy j. angielski, którym mówisz lub w którym piszesz jest zrozumiały? 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 Zbierz podstawowe wyrażenia w języku kraju przyjmującego 
 Przetłumacz poniższą listę na język kraju przyjmującego (jeśli nie jest to angielski):  

 

 Tłumaczenie na język kraju przyjmującego (jeśli inny niż angielski) 

Cześć / Hello 
 

Dzień dobry / Good morning 

Dobry wieczór / Good evening 

Do widzenia / Good bye 

 

Kto? / Who? 

Gdzie? / Where? 

Co? / What? 

Kiedy? / When? 

Dlaczego? / Why? 

 

Tak / nie / Yes / no 

Czy są … ? / Are there…? 

Chciałbym/łabym dostać... / 
I’d like to have… 

Ile kosztuje … ? / How much 
is…? 

 

Dziękuję! / Thank you! 

Proszę / Please 

Przepraszam / Sorry 

Jak się masz? / How are you? 

Czy mogę… ? / May I…? 

 

 

 Dodaj kilka wyrażeń, które chciałbyś znać podczas pobytu w kraju przyjmującym i dowiedz się jak je 

przetłumaczyć.  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 3: Kontakty 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-3-3 

 

Przygotuj ogólne 
informacje o sobie  

język: angielski 

LeoPlus Toolkit –  
Tasks for Trainees 
Considering Placement.pdf 
(Zadania dla praktykantów 
przed stażem) 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 Słowne wyrażanie myśli, 
uczuć, faktów i opinii  

 Wyrażanie myśli, uczuć, 
faktów i opinii w formie 
pisemnej  

 Współdziałanie 
z jednostkami i grupami ludzi 
we właściwy sposób  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia 
rozmowy 

 Stosowanie właściwych 
metod komunikacji 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Zadanie dla uczestnika: 

 

MOJA KULTURA I JA   

Gdy wyjeżdżasz za granicę, gdzie ocena danej osoby zależy od innych kryteriów niż te w kraju ojczystym, musisz 
wykazać się silnym poczuciem samoświadomości i własnej wartości. Możesz czuć się niepewnie ponieważ nie 
rozumiesz wszystkiego i nie zawsze jesteś w stanie wziąć udział w dyskusji. Ważne jest abyś miał/miała jasną 
wizję swojej tożsamości: wiesz, kim jesteś, jakie są Twoje mocne i słabe strony, jakie stawiasz sobie cele 
w odniesieniu do pracy i życia osobistego.  

 

Zadanie 1: mój kraj 

Podczas pobytu za granicą, przez cały czas 
reprezentujesz swój kraj i ważne jest, abyś znał 
podstawowe fakty o swoim kraju i jego historii. 
Zapisz odpowiedzi na następujące pytania po 
angielsku lub w języku docelowym danego 
państwa. Nie musisz się zbytnio przejmować 
ortografią lub gramatyką. Ważniejsza jest 
umiejętność wysławiania się w obcym języku. 
   

źródło: LeoPlus Toolkit –  
Tasks for Trainees Considering Placement.pdf 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2: moje miasto  

Zbierz informacje o swoim mieście:  

 Ile mieszkańców liczy Twoje miasto?  
 Gdzie leży Twoje miasto?  
 Z czego słynie Twoje miasto?  
 Zbierz zdjęcia charakterystycznych miejsc w Twoim mieście. 

 

Wymień trzy najważniejsze wydarzenia z historii Twojego 
kraju.  

Wymień kilka ważnych wydarzeń, które wpłynęły na życie 
w Twoim kraju w ostatnich latach.  

Kiedy obchodzi się w Twoim kraju święto państwowe i jak jest 
obchodzone?   

Kiedy Twój kraj wstąpił do Unii Europejskiej, (jeżeli jest 
członkiem UE)?   

Co wiesz o ludności w Twoim kraju?   
 (imigranci, mniejszości narodowe, etc.)  

Jakie są główne towary eksportowane z Twojego kraju?   

Jakie są główne towary importowane do Twojego kraju?  

Co wiesz o środowisku naturalnym w swoim kraju?  

Co wiesz o systemie edukacji w swoim kraju?  

Co wiesz o opiece społecznej i zdrowotnej w swoim kraju?  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

Zadanie 3: Moja szkoła  

Zbierz informacje o swojej szkole: 

 Ilu studentów / klas uczy się w Twojej szkole?  
 Opisz krótko system uczenia w swojej szkole.  
 Znajdź zdjęcie Twojej szkoły.  

 

Zadanie 4: Przygotuj prezentację 

Przygotuj prezentację w j. angielskim lub języku kraju przyjmującego na temat istotnych informacji dla innych 
praktykantów dotyczące:  

 Twojego kraju 
 Twojego miasta 
 Twojej szkoły  

W swojej prezentacji wykorzystaj tekst, zdjęcia, materiał wideo, etc.  

 

Zadanie 5: Zaprezentuj swoją prezentację 

Pokaż prezentację grupie uczestników. Wysłuchaj ich informacji zwrotnej po Twojej prezentacji.  

 

Zadanie 6: dostosuj prezentację 

 Jeśli do Twojej prezentacji były jakieś uwagi, dostosuj ją zgodnie z otrzymaną informacją zwrotną. 
 Możesz pokazać prezentację ponownie, innej grupie uczestników.  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 4: Życie w kraju przyjmującym 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-4-1 
 

Życie w kraju przyjmującym 

 Podejmowanie decyzji 

język: angielski 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 

Umiejętność uczenia się: 

 Zastosowanie 

i przekazywanie wiedzy 

wiedzę 

 Próbowanie nowych metod  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadanie dla uczestnika: 

 

1. Istotność decyzji  

Każdego dnia podejmujesz decyzje – od mniej istotnych do wielkich. Poniżej znajduje się lista 

różnych decyzji. Uszereguj je od 1- 10 od najmniej do najbardziej kontrowersyjnych.  

 Poziom 

Czy pożyczyć więcej niż 100€ od przyjaciela   

Czy przespać się ze swoją dziewczyną / chłopakiem   

Czy iść dziś do szkoły czy nie   

Czy opuścić szkołę po dwóch lekcjach czy zostać   

Czy odrobić zadanie domowe czy nie   

Czy rzucić szkołę czy nie  

Czy wziąć narkotyki z przyjacielem  

Czy wypić colę do obiadu   

 

Omów swoją klasyfikację z innymi uczetnikami i podaj powody swojego wyboru.  

 

 

2. Konsekwencje decyzji 

Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji należy zebrać jak 

najwięcej i najbardziej odpowiednie informacje dotyczące danej decyzji: mało znaczące decyzje nie 

wymagają zebrania żadnych informacji lub wymagają jedynie znikomych informacji. Jednak przed 

podjęciem poważnych decyzji należy być poinformowanym najlepiej jak to możliwe.  

 

Spójrz na tabelę, która pokazuje decyzje w różnych kontekstach. Zdecyduj czy konsekwencje decyzji 

są poważne lub mniej/mało poważne:  

Decyzja  Kontekst  
Ważność konsekwencji   

Jaką koszulę wybrać   Do noszenia w domu  
 

 Do noszenia w szkole  
 

 Do ubrania w pierwszy dzień 

w pracy   
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 Do ubrania na swój ślub  
 

  
 

Pożyczanie pieniędzy   Pożyczka 5 € od swojej mamy  
 

 Pożyczka 20 € od swojego 

nauczyciela   

 

 Pożyczka 100 € od swojego 

najlepszego przyjaciela   

 

 Pożyczka 1,000 € od 

pożyczkodawcy / z banku  

 

  
 

Jazda samochodem by…   …zrobić zakupy w sklepie za 
rogiem.  

 

 …zabrać babcię do przychodni.  
 

 …kupić dodatkowy alkohol 
o 2:00 w nocy.  

 

 …wyjechać na weekend do 
stolicy.  

 

 

Teraz odpowiedz na następujące pytania:   

 Czasami proste czynności i decyzje mogą mieć poważne konsekwencje. Zobaczysz to 
zastanawiając się nad tym: 

 Jakie są najpoważniejsze konsekwencje poszczególnych decyzji?   

 Jak takie decyzje wpływają na Twoje życie?   

 Jakie wybory z wymienionych powyżej skutkują niewielkimi konsekwencjami?    

 Co Ci to wszystko mówi o podejmowaniu decyzji?   

(Wskazówka: Podczas podejmowania decyzji musisz być świadomy kontekstu i potencjalnych 
konsekwencji.)  

 

3. Moje decyzje i konsekwencje  

Odpowiedz na następujące pytania: 

 Jaka będzie moja najważniejsza decyzja w przyszłym tygodniu i jakie są możliwe konsekwencje?  

 Jaka będzie moja najważniejsza decyzja w przyszłym miesiącu i jakie są możliwe konsekwencje? 

 Jaka będzie moja najważniejsza decyzja w przyszłym roku i jakie są możliwe konsekwencje? 
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Moduł 4: Kraj przyjmujący 

część 4: Życie w kraju przyjmującym 

Rozdział  Temat/zagadnienie Pomoce naukowe 

4-4-2 
 

Życie w kraju przyjmującym: 

 Podejmowanie 

odpowiedzialności 

język: angielski 
 

Efekty 
kształcenia 

Karta 
Kompetencji 
Ucznia / 
Learner 
Competence 
Card 

 

Umiejętność uczenia się: 

 Zastosowanie i 

przekazywanie wiedzy 

 Próbowanie nowych metod  
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Program 

szkoleniowy 
dla uczniów 
Learner Training 

Programme 
Program 

szkoleniowy 
dla uczniów  

 

Zadanie dla uczestnika: 

 

Zasady ogólne:  

Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania z tego rozdziału ze względu na określone miejsce 

odbywania stażu.  

 Jeżeli już wiesz, do jakiej firmy pojedziesz, odpowiedz na pytania uwzględniając 

konkretną pracę, którą będziesz tam wykonywać.  

 Jeżeli nie wiesz, do jakiej firmy pojedziesz, wyobraź sobie konkretną pracę, którą 

chciałbyś/chciałabyś wykonywać.  

 

 

1. Podejmowanie odpowiedzialności – odpowiedzialność przed innymi 

Podaj odpowiedzi na następujące pytania w odniesieniu do swojego miejsca pracy (patrz 

powyżej):  

 Skąd wiesz, że jesteś odpowiedzialny/a?  

 Co się dzieje, gdy nikt nie jest odpowiedzialny?   

 Gdzie jesteś odpowiedzialny/a?  

 Wobec kogo/czego jesteś odpowiedzialny/a?  

 Jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem obowiązków a braniem na siebie 

odpowiedzialności?      

 Jakich obowiązków możesz się podjąć? Które są właściwe dla Ciebie do podjęcia?   

 Co się dzieje, kiedy bierzesz na siebie odpowiedzialność?   

Omów swoje odpowiedzi z innymi uczestnikami.  

patrz następna strona  
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2. Podejmij decyzję, aby wziąć na siebie odpowiedzialność lub nie:    

Poniżej znajduje się lista sytuacji dla praktykantów. Określ czy to są zadania, za które należy 

wziąć odpowiedzialność czy nie i wyjaśnij, dlaczego.  

 Bądź tłumaczem dla gościa z Twojego kraju.  

 Znajdź kogoś, kto będzie tłumaczył dla gościa z innego kraju.  

 Idź do supermarketu i kup 6 bułek, dwie butelki coli, 4 jabłka i przynieś paragon.  

 Zaparz świeżą kawę dla 4 osób.  

 Przetłumacz jedną stronę tekstu napisanego w Twoim języku na język kraju 

przyjmującego w jedną godzinę.  

 Przetłumacz jedną stronę tekstu napisanego w Twoim języku na język kraju 

przyjmującego.  

 Napisz pismo w języku kraju przyjmującego na komputerze.  

 Napisz pismo w języku angielskim na komputerze.  

 Wyślij jednego ze studentów na dworzec autobusowy.  

 Zamów lunch dla 10 osób przez telefon w języku angielskim.  

 Przygotuj biuro na spotkanie dla 20 osób, włączając przygotowanie kawy, przekąsek 

i lunchu.  

 Napraw zepsutą lampę.  

 Napraw oponę od motocykla.  


