
Decyzja o odbyciu stażu była decyzją przemyślaną. Zastanawiałam się i analizowałam 
plusy oraz minusy tej praktyki. Chyba jak każda inna osoba znajdująca się w podobnej 
sytuacji miałam wiele obaw. Czy sobie poradzę? Czy dostatecznie znam język? Czy znając 
realia oraz stopień trudności pracy wychowawczej w placówkach w Polsce, jestem 
dostatecznie przygotowana do praktyki w obcym kraju? Z drugiej strony myślałam o zaletach 
– doświadczenie zawodowe, pogłębienie umiejętności językowych, prawdziwa szkoła życia. 
Po konsultacjach z wykładowcami decyzja została podjęta – jadę do Francji odbywać 
praktyki zawodowe w ramach programu Educ – Europe w placówce prowadzonej przez 
Fundację d’Auteuil. 

Mój trzymiesięczny staż odbywałam w przepięknej Bretanii, a dokładnie w 
nadmorskiej miejscowości Santec. Miejscem mojej praktyki był tzw. MECS Saint Erwan – 
Maison d’Enfants a Caractere Social czyli ośrodek socjalny dla trudnej młodzieży, a ściślej 
dla dziesięciu chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Wychowankowie przebywający w 
placówce przejawiali problemy różnorodnej natury – trudna sytuacja rodzinna, trudności 
szkolne, problemy osobowościowe. Nad ich prawidłowym funkcjonowaniem czuwała kadra 
wychowawców składająca się z siedmiu osób. 

Poznałam specyfikę pracy opiekuńczo – wychowawczej we Francji oraz zapoznałam 
się z stosowanymi tam metodami pracy wychowawczej. Staż ten pomógł mi rozwinąć 
postawę otwartości wobec różnorodnych problemów opiekuńczo – wychowawczych, pomógł 
mi zrozumieć jak ważny jest profesjonalizm zawodowy w pracy i zachowanie obiektywizmu. 
Praktyka ta zdecydowanie pomogła mi wzmocnić swoją osobowość, zwłaszcza pierwszy 
miesiąc, kiedy to trwała moja aklimatyzacja w ośrodku. Musiałam, bowiem radzić sobie 
zarówno z tęsknotą za bliskimi jak i z adaptacją do nowych warunków, innego stylu życia, 
innej kultury, innych ludzi. Mogę powiedzieć, iż jestem teraz osobą „silniejszą psychicznie” 
oraz osobą troszkę bardziej cierpliwą, choć nad tą cechą swojego charakteru muszę jeszcze 
popracować. Także perspektywa pracy za granicą czy w różnorodnych warunkach nie stanowi 
dla mnie żadnego problemu. Tym, co bardzo doceniam jest rozwój moich umiejętności 
językowych. Jest to dla mnie bardzo istotne. 

Cieszę się także, iż w trakcie mojej praktyki miałam możliwość zapoznania się z 
programem Educ - Europe. Analizowane przeze mnie tematy oraz wykonywane zadania 
rozwijały moja wiedzę, a często także wzbudzały zamysł nad istotą pracy opiekuńczo – 
wychowawczej i pobudzały mnie do osobistych refleksji. Każdy przeczytany przeze mnie 
artykuł czy wysłuchany wykład był bardzo i wartościowy. 

Jestem bardzo zadowolona, iż przebywałam w tak małym ośrodku, ponieważ 
zdecydowanie bardziej jest to odpowiednie miejsce dla zdobycia doświadczenia raz poznania 
realiów pracy wychowawczej. Wszystkie momenty mojego stażu będą bardzo często 
przywoływane w mojej pamięci a wiele z nich wykorzystam zapewne w swoim życiu 
zawodowym jak i osobistym. Wszystko to, co przeżyłam i czego doświadczyłam w ośrodku 
Saint Erwan, jest dla mnie bezcenne.  
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