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ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH
DLA EDUKACJI DRUGIEJ SZANSY

Wszelkie prawa do niniejszego raportu, jego treści i zawartych w nim elementów graficznych są chronione
prawem autorskim, które przysługuje partnerom projektu DISCO. Żadna część niniejszego dokumentu
nie może być przepisywana ani kopiowana bez pisemnej zgody autora.
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METODA
Zgodnie z założeniami w projekcie opracowano narzędzie

PRZEDMOWA
Projekt „Digital Second Chance Opportunities” (DISCO)
rozpoczął się w roku 2014 i zawierał element
międzynarodowych mobilności zawodowych, które miały
miejsce od stycznia do czerwca 2016. Z możliwości tej
skorzystało 36 młodych osób z Anglii, Niemiec, Polski i Włoch.
Głównym celem zagranicznych praktyk zawodowych było
m.in.:


Lepsze zapoznanie się uczniów ze środowiskiem pracy



Umożliwienie im konstruktywnej refleksji odnośnie
zagadnień związanych z pracą



Wsparcie uczniów w samoocenie i zrozumieniu zależności
pomiędzy ich praktyką zawodową, a przyszłym rozwojem
osobistym i zawodowym



Rozwój umiejętności koniecznych w pracy np.
kompetencji kluczowych, wiedzy na temat różnych
kultur, zasad funkcjonowania środowiska pracy za granicą



Rozwinięcie umiejętności społecznych i językowych



Monitorowanie i ewaluacja efektów kształcenia

Uczestnicy mobilności odbywali praktyki zawodowe
u zagranicznych pracodawców. Podlegali oni zasadom
i warunkom zatrudnienia oraz polityce obowiązującej
w miejscu praktyk, a także wszelkim formom oceny pracy
i rozwoju zawodowego obowiązującym w danej firmie.

RAPORT
Niniejszy raport prezentuje wnioski z międzynarodowych
praktyk zorganizowanych w ramach projektu DISCO. Raport
podzielony został na pięć części. Część pierwsza koncentruje
się na części przygotowawczej – motywacji uczestnictwa
w mobilnościach, wyborze uczestników, znalezienia miejsc
praktyk, sposobie podróżowania, długości pobytu,
przygotowaniach w organizacjach wysyłających i przyjmujących

zwane e-portfolio, biorąc pod uwagę potrzebyy młodych
ludzi uczestniczących w mobilnościach. Uczestnicy używali
i testowali narzędzie podczas praktyk międzynarodowych.
Narzędzie to pozwala uczestnikom na zaprezentowanie
swoich doświadczeń zdobytych podczas zagranicznych
praktyk zawodowych przy jednoczesnej poprawie własnych
kompetencji społecznych, międzykulturowych i językowych.
W trakcie trwania mobilności ponad 120 osób kontaktowało
się ze sobą osobiście, telefonicznie i mailowo. Opracowane
zostały pomocne kwestionariusze, które były wypełniane
i rozpowszechniane przez uczestników i organizatorów.
Przeprowadzono wywiady z uczniami, gospodarzami praktyk
i przyjmującymi rodzinami (w krajach, w których takie były).
Wywiady były przeprowadzone w miejscach praktyk
i w domach gospodarzy (rodzin goszczących). Wywiadów
udzielili też opiekunowie praktyk. Relacje zostały nagrane
w celu zapewnienia dokładnego sprawozdania i dostępne są
min. na YouTube.

Uznanie
Partnerzy projektu dziękują tym, którzy uczestniczyli
w projekcie DISCO, udzielili informacji zwrotnej i dokonali
ewaluacji działań projektowych. Poglądy i interpretacje
przedstawione w tym raporcie są poglądami autorów raportu.
Interpretacje i wnioski wyciągniętą na podstawie danych
zebranych ze wszystkich elementów badania, włączając w to
literaturę, sprawozdania, badania ankietowe, wywiady
formalne i nieformalne oraz relacje wideo. Partnerzy projektu
kierują specjalne podziękowania do 36 uczestników
mobilności; do przedstawicieli firm, którzy zgodziły się na
przyjęcie praktykantów oraz pracowników tych organizacji mentorów, którzy nadzorowali i opiekowali się uczniami oraz
dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić im komfort pobytu
i zdobywania doświadczeń zawodowych za granicą.

praktykantów, planie praktyk czy w końcu monitorowaniu
i sprawozdaniu po zakończeniu praktyk.

Część druga opisuje uczestników praktyk: ich środowisko, wiek,
kraj pochodzenia i status. Część trzecia koncentruje się na
samych praktykach, branży i stanowiskach pracy uczniów.
Stanowi ona zasadniczą część tego raportu. Część czwarta
prezentuje wnioski z badań przeprowadzonuch przez
partnerów projektu oraz z wywiadów z przedstawicielami

Mikolaj Muchowski z Polski odbywał praktyki z zakresu

organizacji przyjmujących i uczestnikami.

ICTw Action on Disability and Work w Wielkiej Brytanii (ADW

Część końcowa zawiera zalecenia, porady i sugestie dotyczące

UK), w styczniu 2016 r. Na zdjęciu od lewej: Mikolaj ze swoim

poprawy przyszłych projektów związanych z mobilnościami.

opiekunem praktyk Manager Geoff Gorton oraz Artur Chodoń opiekun grupy z Polski.
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WSTĘP

Większość uczestników pochodziła z grupy NEET (obecnie

Międzynarodowe praktyki w ramach projektu DISCO odbyły
się w czterech krajach UE i miały miejsce w okresie od stycznia
do czerwca 2016. Zaangażowanych w nie było 36 młodych
ludzi.
25% (n9) pochodziło z Niemiec, 22% (n8) z Włoch, 31% (n11) z
Polski i 22% (n8) z Wielkiej Brytanii.

nie uczący się, nie biorący udziału w szkoleniu i nie
pracujący) , w wieku 16 do 41 lat i z różnych środowisk
kulturowych i edukacyjnych. Niektórzy z nich są już po
studiach magisterskich, inni mają wykształcenie ogólne,
a wielu z nich nie ukończyło szkoły i nigdy wcześniej nie było
za granicą. Główym celem praktyk było:


Lepsze zapoznanie się uczniów ze środowiskiem pracy
i umożliwienie im konstruktywnej refleksji odnośnie

Diagram I: % uczestników z każdego kraju

zagadnień związanych z pracą;

Włochy

Polska

Niemcy

Anglia



wsparcie uczestników w ocenie i zrozumieniu zależności
pomiędzy ich praktyką zawodową a przyszłym
rozwojem osobistym i zawodowym;

22%
25%

22%



rozwój umiejętności umożliwiających zatrudnienie,
rozwój kluczowych kompetencji oraz wiedzy na temat
różnych kultur i zasad funkcjonowania środowiska

31%

pracy;


rozwinięcie umiejętności społecznych i językowych;



monitorowanie i ewaluacja ich efektów kształcenia.
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O PROJEKCIE
Cele
1.

Każdy z partnerów projektu uczestniczący w organizowaniu mobilności [(CKU Sopot, (PL); PSE Bristol
(UK); CESIE, Palermo (IT) oraz WBK,
Monchengladbach (DE)]: zrekrutuje co najmniej 10
uczestników mobilności.

2.

Opracowanie konkretnych zaleceń dla szkół oraz grup
NEET chcących pracować na międzynarodowym
rynku pracy.

3.

Opracowanie narzędzia e-portfolio dostępnego

O UCZESTNIKACH
Wymiana praktykantów miała miejsce pomiędzy
wymienionymi wcześniej organizacjami z 4 krajów,
a dokładniej pomiędzy Niemcami i Włochami oraz
pomiędzy Wielką Brytanią i Polską. Aby zapewnić właściwe
przeprowadzenie projektu, powyższe organizacje
partnerskie bazowały na swojej stałej sieci kontaktów, którą
stanowiły lokalne, regionalne i krajowe firmy z sektora
prywatnego, państwowego czy społecznego (diagram VII
pozniżej).

online. Narzędzie to ma ułatwić uczestnikom

Uczestnicy z Niemiec

mobilności zawodowych zaprezentowanie swoich

Dziewięciu uczniów z Monchengladbach w Niemczech

doświadczeń zdobytych podczas pracy za granicą

wzięło udział w wymianie mobilności z Włochami. 34%

oraz popray własnych kompetencji społecznych,

z nich było narodowości niemieckiej, a 66% pochodziło

międzykulturowych i językowych.

z rodzin migrantów z różnych środowisk narodowościowych

W projekcie kluczowe były: praca nad motywacją
uczestników, rekrutacja; zorganizowanie miejsc praktyk;
przygotowania do podróży; nadzór podczas praktyk
i w końcu przygotowanie i sprawozdanie po zakończeniu
praktyk. Dzięki mobilnością rozwinięte zostały osobiste

- USA, Czech, Grecji, Tadżykistanu i Włoch. 88% z tej
zróżnicowanej kulturowo grupy (Diagram II poniżej) było
NEET, a 12% było osobami uczącymi się.

Diagram II: Pochodzenie etniczne uczestników z Niemiec

umiejętności uczestników w “sytuacji uczenia się” oraz

11%

poprzez “tryb uczenia się” oparty na następujących dwóch

34%

11%

aspektach.

11%

1. Po pierwsze, uczestnicy poprzez samodzielne
funkcjonowanie w obcym środowisku / za granicą powinni

11%

odczuwać satysfakcję kiedy radzą sobie w trudnej sytuacji.

11%
11%

To poczucie osiągnięcia celu powinno zaowocować
większą pewnością siebie i poczuciem własnej wartości,

Niemcy

Włochy

Czechy

Tadżykistan

Bułgaria

USA

Grecja

z którym wrócą do domu i wykorzystają na lokalnym rynku
pracy.

Uczestnicy z Włoch

2. Drugi element wynika z faktu, że uczestnicy przebywali

37% było pochodzenia włoskiego, a 67% pochodziło

sami w obcym środowisku, gdzie anonimowość pozwalała
im „zacząć od nowa” i eksperymentować z pewnymi
aspektami własnej osobowości i ukierunkowania

Do Niemc pojechała grupa ośmiu młodych osób z Włoch.
z rodzin migrantów.

Diagram III: Pochodzenie etniczne uczestników z Włoch

zawodowego. Eksperymenty te mogliby z łatwością

13%

porzucić po zakończeniu projektu, o ile nie przyniosłyby im

12%

13%

pożądanych korzyści.

37%

13%

Organizując mobilności dla grupy NEET nie można było po

12%

prostu zastosować modelu używanego przy organizacji
praktyk dla studentów. Innym aspektem był fakt, że termin
‘NEET’ jest niejednoznaczny i obejmuje wiele różnych

Francja

Włochy

Gambia

Zambia

Egypt

osób, począwszy od tych ze stopniem doktorskim, po tych
bez żadnych kwalifikacji.
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Senegal

NA TEMAT PRAKTYK ZAWODOWYCH
Praktyki dostosowano do okoliczności i potrzeb uczestników.

Uczestnicy z Polski
Jedenaście młodych osób z Polski wzięło udział w wymianie
w ramach projektu i wyjechało na praktyki do Bristolu w Anglii.
Aż 91% (n10) było pochodzenia polskiego, a tylko jedna osoba
była innego pochodzenia. Jedna osoba - 9% (n1) z grupy to
nauczyciel – pozostali stanowili grupę NEET.

Diagram IV: Pochodzenie etniczne uczestników z Polski
USA
9%

Oznaczało to zorientowanie się m.in. na to co uczestnicy
chcieliby wynieść z praktyk, jakie umiejętności chcieliby
rozwinąć, z jakimi barierami przyjdzie im się zmierzyć i jakie
były ich aspiracje zawodowe..

Diagram VI: Zawód wykonywany przez ucznia
11
12
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4
2
0

6
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2

3

3
1

3
1

1

1

1

1

Polska
91%

Analiza pochodzenia etnicznego grupy uczniów NEET z Polski

Najpopularniejszym sektorem zawodowym wybieranym

pokazuje interesującą różnicę w stosunkiu do średniej

przez uczniów była praca z dziećmi, osobami młodymi

pozostałych krajów partnerskich. Jest to być może

i dorosłymi będącymi w trudnej sytuacji (31%); następnie

spowodowane faktem, że Polska ma mniejszy odsetek

praca w sektorze edukacyjnym – w szkołach i przedszkolach

etnicznie zróżnicowanych grup lub że największy odsetek

17%. 8% uczniów odbyło praktyki w administracji, 8%

w grupie NEET stanowią Polacy z odpowiedzialnością

odpowiednio w zarządzaniu hurtownią/w logistyce

rodzicielską. Jest to 31.1% kiedy średnia w UE wynosi. 20.3%.

i księgowości. Najmniejsza liczba uczniów pracowała

Drugą co do wielkości grupę w grupie NEET stanowią

w sektorach żywieniowym, prawnym, zarządzaniu zasobami

krótkookresowo bezrobotni, a jest to 30.3% (w porównaniu do

ludzkimi, projektowaniu graficznym, ICT, stolarce czy nawet

średniej w UE: 25.4%). Trzeci największy odsetek w grupie

w studio tatuażu.

NEET wynosi 18.8%. Są to osoby długotrwale bezrobotni,
jednakże ten odsetek pozostaje poniżej średniej w UE, która
wynosi 23.1%.

SEKTORY GOSPODARCZE
Praktyki zorganizowano w pięciu sektorach gospodarczych:
publicznym; prywatnym; wolontariackim i organizacji

Uczniowie z Wielkiej Brytanii

charytatywnych/społecznych; przdsiębiorstwach społecznych

W wymianie wzięło też udział osiem osob z Wielkiej Brytanii.

a także organizacji pozarządowych (NGO).

37% (n3) było czarnoskórymi Brytyjczykami, 25% (n2) to
Brytyjczycy rasy białej, po około 12% (n1) mieszanego

Diagram VII: Sektory objęte praktykami

pochodzenia, polsko- azjatycko- brytyjskiego.

Diagram V: Pochodzenie etniczne uczestników z Anglii

13%

12%

Czarnoskórzy Brytyjczycy

37%

Bialoskórzy Brytyjczycy
Polacy

13%
25%

Brytyjczycy pochodzenia
azjatyckiego
Mieszane pochodzenie
etniczne

Społeczny
15%
Charytaty
wny/wolo
ntariacki
15%

NGO
14%

Publiczny
33%

Prywatny
23%
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Szkolenie artystki tatuażu

OCENA UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnicy praktyk międzynarodowych pozytywnie ocenili swój
udział w projekcie. Na zakończenie zostali oni poproszenia
o samoocenę wzrostu poziomu kompetencji z wykorzystaniem
pięciostopniowej skali: od 1 (żaden) do 5 (wysoki wpływ).
Poproszono ich o ich porównanie sytuacji przed i po odbyciu
praktyk. Tabele I do III (poniżej) pokazują wyniki z Anglii.
Następnie wyniki z innych krajów zostały zebrane i porównane.
Nie jest zaskoczeniem, że żaden z uczestników nie wybrał

Korzyści odniesione z praktyk
Informacje zebrane w wywiadach indywidualnych
i grupowych dowodzą, że zdobyte doświadczenie zawodowe
okazało się niezwykle cenne. Praktyki można uznać za sukces
zarówno jeśli chodzi o podjęte działania, jak i zdobyte
umiejętności uczestników zwiększające szansę na
zatrudnienie. Najważniejsze korzyści wymieniane przez
uczniów w wywiadach obejmują:


umożliwiających zatrudnienie oraz konkretne

odpowiedzi „mały” lub „żaden wpływ”. Szczególnie widoczne
jest to w odniesieniu do umiejętności, które można przypisać
bezpośrednio okresowi pobytu za granicą takim jak
przystosowanie się czy znajomość języka obcego. Uczestnicy
ocenili pozytywnie także przyrost swojej wiedzy i umiejętności

umiejętności i zdolności techniczne;



Zwiększenie poziomu wiedzy odnośnie danej branży lub
sektora, pomocne w podejmowaniu bardziej
świadomych decyzji odnośnie wyboru przyszłej ścieżki

oceniali też swoje kompetencje międzynarodowe takie jak
świadomość międzykulturowa.

Poprawę umiejętności potrzebnych w pełnieniu
konkretnej funkcji;

zawodowych. Po udziale w projekcie zdecydowanie lepiej
wiedza na temat innych krajów, znajomość języka obcego czy

Poprawę „twardych i miękkich” kompetencji

zawodowej;


Większe zrozumienie realiów na rynku pracy, większa
dojrzałość osobista, samoświadomość i zdolność
wyjaśniania umiejętności i osiągnięć;

Możnaby stwierdzić, że samoocena ucznia nie należy do zbyt
rzetelnych źródeł realistycznie odzwierciedlających ich



Większe zaangażowanie w pracę w zespole;

faktyczne umiejętności. Jednakże nagrane wywiady



Zdobycie doświadczenia pracy z innymi, rozwój

z pracodawcami wyrażają podobny pogląd. Ponownie, nie jest
zaskoczeniem, że pracodawcy postrzegają uczniów mobilnych
znacznie korzystniej niż nie-mobilnych w kontekście ich
umiejętności międzynarodowych, ale zauważają też znaczne
różnice zarówno w odniesieniu do kompetencji miękkich jak
i umiejętności fachowych.

umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
Jak ujął to jeden z uczestników: “Moja nauka zaczęła się już

na początku. Ubieganie się o praktykę pomogło mi nauczyć
się jak należy ubiegać się o pracę, przygotować się do
rozmowy rekrutacyjnej, sporządzić CV” (ptrz: Tabela II i
Diagram IX).
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WPŁYW PROJEKTU NA KOMPETENCJE

Łączny wynik oceniający wpływ
mobilności w czterech krajach

Tabela I:
Wysoki
wpływ

Średni
wpływ

Zadowalający
wpływ

Niski
wpływ

Brak
wpływu

Umiejętności
organizacyjne

80%

20%

-

-

-

Pewność siebie

20%

80%

-

-

-

Autonomia

60%

20%

20%

-

-

Umiejętność
rozwiązywania
problemów

20%

60%

20%

-

-

Przedsiębiorczość
/ Podejmowanie
inicjatywy
Przystosowanie

-

80%

20%

-

-

40%

40%

20%

-

-

Diagram VIII: Podstawowe umiejętności
zarządzania

Wysoki wpływ

25,0%

37,5%

Średni wpływ
Zadowalający
wpływ

37,5%

Diagram IX: Język, komunikacja i zrozumienie
różnych kultur

Tabela II:
Wysoki
wpływ

Średni
wpływ

Zadowalający
wpływ

Niski
wpływ

Brak
wpływu

-

40%

60%

-

-

Średni wpływ

Umiejętności
komunikacyjne

20%

40%

40%

-

-

Zadowalający
wpływ

Zdolność
zrozumienia
innych kultur

20%

20%

60%

-

-

Umiejętności
językowe

25,0%

Wysoki wpływ

25,0%

50,0%
Diagram X: Umiejętności kluczowe
umożliwiające zatrudnienie
Możliwośc wykazania się umiejętnością współpracy

Dobre umiejętności komunikacyjne są bodaj najbardziej
podstawowym budulcem relacji międzyludzkich.

w różnorakim środowisku stanowi kluczowy
wymóg w większości zawodów i jest niezwykle

Tabela III:
Wysoki
wpływ

Średni
wpływ

Zadowalający
wpływ

Niski
wpływ

Brak
wpływu

Umiejętność
pracy
w zespole

40%

40%

20%

-

-

Umiejętność
dotrzymywania
terminów

40%

40%

20%

-

-

Umiejętność
wykonywania
zadań

60%

20%

20%

-

-

Zdolność do
przestrzegania
zasad
w miejscu
pracy

60%

Umiejętność
pracy
z wyznaczonym
celem

60%

ważne przy ubieganiu się o pracę. Większość
zaznaczyła te umiejętności jako średnie.

25,0%

Wysoki wpływ

25,0%

Średni wpływ
Zadowalający
wpływ
40%

-

-

-

50,0%
Według informacji zwrotnej od uczestników projekt

40%

-

-

-

miał największy wpływ na rozwój kompetencji
osobistych, następnie kulturowych i wreszcie
zawodowych.
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REKOMENDACJE
Jak korzystać z poradnika na temat mobilności

Udoskonalenie zagranicznych praktyk
zawodowych - porady i sugestie dla organizacji
wysyłających i goszczących:
Każdy kraj, region i społeczność różnią się. Nieważne
jakim doświadczeniem dysponuje uczestnik, zawsze
będą normy i wartości kulturowe, których może nie
rozumieć, nie oczekiwać lub wobec których będzie się
czuć niepewnie. Przygotowując go na to należy:


Uświadomić uczestnikom, jakich różnic kulturowych
mogą się spodziewać.

Internetowy poradnik na temat mobilności (Mobility Handbook)
zawiera narzędzia i wskazówki dla uczestników, pracodawców
przyjmujacych na praktyki oraz organizacji wysyłających



organizacji przyjmującej lub lokalnej społeczności.


świadomy i bezpieczny wyjazd - od pierwszego kontaktu do
ostatecznego sprawozdania. Ci którzy rozważają zorganizowanie
praktyk międzynarodowych powinni zaadoptować poradnik
i dostosować go do swojej sytuacji. Zalecamy, aby zamieścić tam:

Zapewnić uczestnikom podstawowe szkolenie
językowe. Powinno ono zawierać informacje jak się

i przyjmujących. Należy korzystać z niego przed, w trakcie i/lub po
praktykach. Korzystanie z poradnika może pomóc zapewnić

Pomóc uczestnikom w zrozumieniu oczekiwań

komunikować i z kim.


Zapewnić uczestnikom dość czasu na
zaaklimatyzowanie się, oswojenie z poczuciem
dezorientacji lub tęsknoty za domem, kontakt
z rodziną i (jeśli to potrzebne) zbudowanie relacji
z innymi uczestnikami praktyk.

R1: Listę tanich restauracji i barów stosownie do możliwości finansowych

Należy sprawdzić, czy oczekiwany poziom umiejętności

uczestników.

od uczestników odpowiada ich grupie wiekowej

R2: Zwięzłą informację dotyczacą funkcjonowania transportu
publicznego w miejscu przeznaczenia.

i doświadczeniu: nie jest zbytnio ponad lub poniżej ich

R3: Mapę okolic miejsca praktyk.

umiejętności. Doświadczenie mówi, że zagwarantuje to

R4: Zwięzłą informację dotyczacą atrakcji turystycznych i możliwości

najlepsze osiągnięcie poprawy poczucia własnej

spędzania wolnego czasu.

wartości i pewności siebie podczas praktyk.

R5: Narzędzie ewaluacji przetłumaczone na język uczestników.
R6: Profil uczestnika by umożliwić dostosowanie metody pracy dla danej
osoby.
R7: Sprawdzenie miejsca praktyk, aby mieć pewność, że warunki pracy
są odpowiednio dopasowane.

Udoskonalenie narzędzia E-Portfolio
Ta część narzędzia wymagała udoskonalenia. Według jednego
z partnerów: „Nie udało się nam przekonać uczniów co do

przydatności tego narzędzia w odniesieniu do ich starań
o rozpoczęcie edukacji czy podjęcie pracy”. Bardzo ważne jest
zaangażowanie uczniów w proces tworzenia portfolio. Istotne jest też
zrozumienie przez uczniów idei portfolio i zapoznanie ich
z możliwościami wykorzystywania go do oceny ich pracy oraz tego jak
ocena będzie przebiegać.

PORADY DLA GRUP NEET
Międzynarodowe rynki pracy
A1: Termin NEET nie odzwierciedla różnych grup i potrzeb
w grupie wiekowej, a jego niestosowność będzie stanowiła
barierę w przygotowaniu wejścia na międzynarodowy
rynek pracy. Redefiniowanie młodych ludzi jako
„niezaangażowanych”, „niepewnych” i „niezdolnych do
znalezienia pracy” pozwoliłoby zainteresowanym rozwinąć
przejrzystą i ukierunkowaną politykę dla każdej z grup.
Pozwoliłoby też młodym osobom sprawdzić się w nowych
obszarach bez obawy przed porażką. Spróbowanie
czegoś jest dobrym sposobem ruszenia do przodu.
A2: Praca jest rzadko taka, jakiej byś oczekiwał i nie
zawsze przyjemna. Jeżeli coś idzie nie tak, nie whaj sie

E-portfolio pomaga uczniom, opiekunom praktyk oraz organizacjom

o tym powiedzieć.

wysyłającym i przyjmującym w przygotowaniu, przeprowadzeniu,

A3: Złe doświadczenia to takie, z których możesz się

monitorowaniu i ewaluacji podjetych działań. Nauczyciele/trenerzy
powinni:
R7: Poświęcić więcej czasu na początku mobilności na wyjaśnienie
sposóbu ewaluacji, aby uczniowie jasno rozumieli, jaki jest oczekiwany
efekt ich pracy.
R8: Zaopatrzyć uczniów w listę kontrolną zawierającą spis oczekiwań
zanim przystąpią do składania prac.

czegoś nauczyć i coś udoskonanlić.
A4: Zaangażuj się bardziej w przygotowanie do praktyk.
A5: Dostosuj i wykorzystaj więcej zasobów, które są
dostępne pod linkiem
www.secondchanceeducation.eu/mobility
A6: Zachowaj otwarty umysł i korzystaj ze wsparcia grupy
mierząc się z wyzwaniami.
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ŹRÓDŁA
WNIOSKI

Video

Istnieja dowody na to, że międzynarodowy proces uczenia się
zwiększa możliwość zatrudnienia. Z informacji zwrotnej od
uczniów i pracodawców z projektu DISCO wiemy, że jest to
opinia obu stron. Chociaż zbyt wcześnie jeszcze by oceniać
faktyczne korzyści i to czy udział w projekcie doprowadził do
zdobycia pracy, wiemy, że pracodawcy/organizatorzy praktyk
wysoko oceniają zaangażowanie uczniów, co wiążą z dużym
prawdopodobieństwem przyszłego zatrudnienia również dzięki
odbyciu zagranicznych praktyk zawodowych. Np. Jeden

Case study:
Cameron Mc Elwee

Link : https://youtu.be/ZeM30JVS_Sc
oraz “Bristol w Sopocie” (Bristol to Sopot)
Link: https://youtu.be/QnSXq0MeErE

z pracodawców wyraził się na temat jednej z uczestniczek
praktyk: “To była wspaniała praktyka - Agata szła jak burza…

Niezwykle ważne było, że Agata potrafiła poprosić
o wskazówki, kiedy nie była pewna, co ma robić”.
Inni pracodawcy również uznali praktyki za ważne
doświadczenie, które przyniosło dobre efekty ich uczestnikom.
Dla przykładu w badaniu, którym objęto 233 pracodawców,
Rada ds. Przemysłu i Szkolnictwa Wyższego (Council for

Wymiana: Sopot w Brystolu
O doświadczeniach 10 uczniów
i ich nauczycielu z Polski

Industry and Higher Education) w nagłówku zamieszcza cytat
wg Macleoda:“Wartość doświadczenia międzynarodowego

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CZNoHbJ0CiI

[ucznia / studenta] wykracza daleko poza same umiejętności
językowe – polega ona na umiejętności spojrzenia na sprawy
biznesowe i osobiste z innej perspektywy niż ma to miejsce we
własnej kulturze.” , a w podsumowaniu: “Ponadto 65%
pracodawców międzynarodowych zwraca uwagę, że odbycie
zagranicznej praktyki zawodowej zwiększa możliwość
szybszego zdobycia pracy przez absolwentów”.
Praktyki dostosowne dla grupy NEET stanowią istotny związek

video link : https://youtu.be/UFn8zIOgLTc

pomiędzy teorią a praktyką i dają uczestnikom możliwość
rozwinięcia ich kompetencji kluczowych niezbędnych do wejścia
na rynek pracy, tj. umiejętność komunikacji, rozwiązywanie
problemów, umiejętności interpersonalne czy stawiania pytań
(patrz: Tabele I, II i III powyżej).
Ewaluacja prakyk była istotna zarówno z perspektywy uczniów
jak i pracodawców. Była konieczna do tego by mieć pewność,
że miejsce praktyk jest stosowne dla danego uczestnika i że
jednocześnie stanowi dobrą inwestycję dla pracodawcy. Analiza
jakościowa i ilościowa ankiet i wywiadów, komentarze
i sprawozdania uczniów oraz pracodawców dostarczyły
przydatnych informacji na temat tego, na ile organizacje
wysyłające i przyjmujące przygotowują uczniów do wejścia
w świat pracy, jaka wiedza techniczna była im najbardziej
przydatna, gdzie wiedza ta była wykorzystywana i jakie
umiejętności osobiste okazały się najbardziej przydatne.

http://www.youtube.com/watch?v=yOJp44Wb7UI
E-Portfolio
http://www.secondchanceeducation.eu/user/register
Narzędzia mobilności
www.secondchanceeducation.eu/mobility
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