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PROJEKT SYSTEMOWY: 

„Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów

oraz kadry kształcenia zawodowego” 
realizowany ze środków PO WER na zasadach programu

Erasmus+

SEKTOR: 

Kształcenie i szkolenia zawodowe



PROGRAM PROJEKTU:
szkolenie językowe

szkolenie kulturowe

pobyt na Cyprze - job shadowing

podsumowanie



 
Nauka poprzez obserwację pracy innych osób. 

 
Podczas szkolenia, pracownik lub stażysta 
towarzyszy innej osobie, która wykonuje 
swoje codzienne obowiązki w pracy. 

JOB SHADOWING



Ponieważ nasz staż zawodowy odbywał się na Cyprze, organizacja wysyłająca,
Fundacja MODE - Move and Develop Foundation, zorganizowała cykl szkoleń
mających na celu przygotowanie nas do jego realizacji. 

Uczestniczyłyśmy w zajęciach językowych, podczas których przybliżono nam
zwroty z zakresu BHP,  biznesu i różnych branż zawodowych.
 
Podczas szkolenia kulturowego otrzymałyśmy wiele cennych informacji na
temat kultury, historii, obyczajów, atrakcji turystycznych oraz tak istotnych w
obecnych czasach zasad covidowych.  

Przed
wyjazdem...



Job shadowing...

OPSIS

FOCUS
Firma rodzinna zajmująca się projektowaniem
i montażem wszelkiego rodzaju reklam
zewnętrznych (bilbordy, oklejenia aut, znaki,
nazwy ulic, neony, itp.). Firma w swojej pracy
wykorzystuje programy cyfrowe i maszyny
poligraficzne tj. frezarki cnc czy plotery. 

Firma prowadzona przez zespół ludzi z różnych
sektorów i różnych stron świata, zajmująca się
projektowaniem stron internetowych, materiałów
reklamowych (ulotek, plakatów, gadżetów), reklamą
zewnętrzną (bilbordy, oklejenia samochodów itp.).
Firma w swojej pracy wykorzystuje najwyższej
jakości narzędzia cyfrowe. 



 programowanie pracy maszyn i urządzeń tj. ploter czy frezarka cnc, 
przygotowanie wydruków i dokumentacji, 
przygotowanie i obsługa stacji roboczych i urządzeń cyfrowych, 
obsługa systemów produkcyjnych, przestrzeganie procedur uruchamiania i zatrzymywania

zarządzanie barwą w cyfrowych procesach reprodukcyjnych, wykonywanie tłumaczeń w
języku angielskim, 
planowanie etapów produkcji elementów graficznych, posługiwanie się wzornikami),
przyjmowanie zleceń, obsługa klienta indywidualnego, 
posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem, projektowanie wybranych
elementów tekstowo-graficznych).

Podczas naszego stażu obserwowałyśmy  wybrane czynności w firmach min.:

       maszyn, 

















Najważniejszym doświadczeniem
podczas wyjazdu było dla nas
poznanie charakteru pracy w
branży poligraficznej i reklamowej,
począwszy od kontaktu z klientem,
procesu tworzenia projektu
poprzez jego realizację z
wykorzystaniem specjalistycznych
maszyn i urządzeń, skończywszy
na nabyciu wiedzy z zakresu
słownictwa w branży reklamy oraz
projektowania graficznego i druku
cyfrowego.



A po pracy...
Praktyki zagraniczne to
również możliwość poznania
uroków Cypru, zwyczajów tam 
panujących i przepysznej
regionalnej kuchni.













 rozwój kompetencji zawodowych 

doskonalenie umiejętności
językowych,

cenne wskazówki od
zawodowców,

nawiązanie nowej sieci kontaktów.

JOB SHADOWING to świetne
doświadczenie umożliwiające

        i interpersonalnych,

Anna Larina-Dzimira


