
Plusy i minusy wyjazdów na zagraniczne 
praktyki zawodowe w ramach projektu 

ERASMUS +
oraz POWER VET  



Zacznijmy od plusów.
Dlaczego warto odbyć zagraniczny 
staż zawodowy?



1. Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe i uczymy 
się nowych umiejętności





2. Uczymy się pracować w wielokulturowym 
środowisku



3. Poznajemy ciekawych ludzi



4. Nawiązujemy nowe przyjaźnie



5. Uczymy się samodzielności i zaradności



6. Uczymy się umiejętności komunikacji i współpracy 



7. Poprawiamy kompetencje językowe



8. Przezwyciężamy swoje 
słabości i lęki



9. Wzmacniamy pewność siebie.



10. Poszerzamy swoje 
horyzonty



11. Lepiej poznajemy i akceptujemy 
samych siebie



12. Poznajemy własne możliwości



13. Uczymy się spędzać ze sobą czas wolny



14. Poznajemy lokalne specjały kulinarne 





15. Poznajemy zwyczaje tubylców.



16. Zwiedzamy piękne miejsca w sercu Europy



Bolonia



Florencja



Wenecja



Rimini



Werona 



Berlin



Fuerteventura



Saragossa 



17. Poznajemy miejsca związane z historią Polski 



oraz sławnymi Polakami



18. Uczestniczymy w ciekawych wydarzeniach 
sportowych



Kulturalnych 
t.j. Festa della Reppublica



Zombie night
in Bologna



Przejazd samochodów zabytkowych



19. Zdobywamy certyfikat potwierdzający 
nasz udział w projekcie



Przejdźmy do minusów.
Jakie mogą być negatywne strony wyjazdu na zagraniczny 
staż zawodowy?



1. Z dala od domu przez 4 tygodnie



2. Długa i męcząca podróż



3. Wszystkie czynności musimy wykonać 
samodzielnie.



4. Praca może okazać się bardzo męcząca i 
stresująca.



5. Tęsknota za domem oraz rodziną.



6. Nie wszystkich osób towarzystwo mi 
odpowiada.



7. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Zwyczaje panujące 
w innym kraju mogą być dla nas niezrozumiałe. Np. strajk 

pracowników komunikacji miejskiej.



8. Czasami brakuje miejsca na wszystkie 
nasze rzeczy w pokoju



9. Nie wszystkim smakują wspólne posiłki



10. Czas na stażu zagranicznym mija zbyt 
szybko



Po powrocie pozostają już tylko wspomnienia



„Europa na talerzu – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla 
uczniów szkoły”

Projekt finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -
2020 oraz ERASMUS +.


