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Projekt realizowany w terminie 1.09.2019 –
31.01.2021

I TURA – mobilność 5.11.2019- 2.12.2019



TYTUŁ PROJEKTU

„Praktyka zagraniczna – klucz do 
sukcesu na rynku pracy”

„Foreign practice – the key to the 
success on the labour market”



Numer projektu: 

2019-1-PL01-KA102-062440

Termin praktyki 
zagranicznej: 5.11.2019-
2.12.2019

Miejsce odbywania 
praktyk: 

Grecja, Kreta, Rethymno
Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach programu 
Erasmus+ Akcja 1. w sektorze 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.



REALIZATORZY PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół 

nr 7 im. Stanisława Mastalerza w 

Katowicach działający w partnerstwie 

z ECTE (European Center in Training for 

Employment) w Grecji, zwanym 
organizacją przyjmującą.



CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie 
kompetencji zawodowych i językowych 40 
uczniów Zespołu Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w 
Katowicach kształcących się w zawodach 
technik/mechanik pojazdów samochodowych.

20 uczniów – listopad 2019

20 uczniów – październik 2020



CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 zdobycie doświadczenia zawodowego,

 zdobycie wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

 podniesienie praktycznych umiejętności niezwykle przydatnych na stanowiskach pracy,

 zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców,

 możliwość poznania zasad funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw za granicą,

 przełamywanie barier kulturowych,

 wzrost poziomu kształcenia zwłaszcza zawodowego, poprawa zdawalności egzaminów 
zawodowych,

 wzrost umiejętności komunikowania się w języku obcym,

 zwiększenie szans na rozwinięcie własnych zainteresowań, utrwalenie zdobytej wiedzy i 
umiejętności,

 wzrost motywacji do dalszego rozwoju zawodowego, osobistego, konieczności uczenia się 
przez całe życie, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, społecznych.



Program stażu 

 Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania YouNet i 

firmami, w których uczniowie odbywali staż

 Organizowanie stanowiska pracy, zasady BHP

 Diagnozowanie podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych

 Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych

 Diagnozowanie układów elektrycznych i 

elektronicznych pojazdów samochodowych

 Naprawa układów elektrycznych i 

elektronicznych pojazdów samochodowych

 Organizowanie obsługi pojazdów 

samochodowych

 Realizacja programu kulturowego



PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU

Przed wyjazdem na praktykę uczestnicy brali udział w 

zajęciach z zakresu wsparcia językowo-kulturowo-

pedagogicznego.

Ponadto każdy uczestnik był zobowiązany do 

opracowania Europass CV celem lepszego dobrania 

miejsca praktyk na Krecie. 

Każdy uczeń został wyposażony w ubranie robocze oraz 

rozmówki polsko-angielskie, a także otrzymał 

kieszonkowe na własne wydatki.  



MIEJSCE ZAKWATEROWANIA

Hotel Lefkoniko Bay, Panepistimiou Kritis 2, 74100 

Rethymno741 00, Grecja



 Pokoje w hotelu były zazwyczaj 2-3 osobowe, 

wyposażone są w niezbędny sprzęt, klimatyzację, 

kuchnię i łazienkę. 

 Aneksy kuchenne były wyposażone w podstawowe 

naczynia, garnki, sztućce, kuchenkę, itp. Większość 

pokoi posiadała balkon z widokiem na okolicę.

 W pobliżu hotelu były dostępne sklepy, odległość do 

plaży wynosiła ok. 100 m. 



NASZ HOTEL



RETHYMNO

Rethymno to trzecie co do wielkości miasto Krety, pełne 

pięknych zabytków, gdzie mieszają się kultura wschodu i 

zachodu. Architektura łączy tu w sobie wpływy tureckie 

i weneckie, znajdują się tu m.in. mały, malowniczy port 

wenecki, warowna forteca, czy XVI-wieczna latarnia 

morska. Niewielkie, nadbrzeżne kawiarenki wieczorem 

wypełniają się przyjemnym gwarem. Świetne, 

piaszczyste plaże są idealnym miejscem na wypoczynek 

po zwiedzaniu Starego Miasta. 



RETHYMNO



RETHYMNO



POSIŁKI 

Śniadania uczniowie przygotowywali sobie sami 
wykorzystując  produkty dostarczane przez Partnera 
greckiego raz na tydzień do pokojów w hotelu. 

Obiad/lunch uczniowie organizowali sobie na różne 
sposoby. Niektórzy decydowali się na zamówienie 
czegoś na mieście, inni gotowali sobie w pokoju 
wykorzystując aneksy kuchenne, jeszcze inni byli 
zabierani na lunch przez pracodawcę. 

Kolacje były organizowane w restauracji położonej 
blisko miejsca zakwaterowania uczniów. 



OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI

Podczas pobytu za granicą opiekę nad 

uczniami sprawowali nauczyciele z naszej 

szkoły. 

Na miejscu obecny był opiekun grecki 

anglojęzyczny. 



MIEJSCA PRAKTYK 

Miejsca praktyk były położone w niedużej odległości od 
hotelu, niektórzy uczestnicy dojeżdżali komunikacją miejską, 
inni byli podwożeni przez pracowników organizacji 
przyjmującej, jeszcze inni pokonywali drogę do miejsca 
stażowego pieszo. Miejsca praktyk były bardzo dobrze 
wyposażone, pracownicy byli niezwykle otwarci, przyjaźni, 
chętnie dzielili się swoim doświadczaniem z naszymi uczniami. 



WARSZTAT 1 - DASKALAKIS SERVICE



WARSZTAT 2 - KOUNALIS SERVICE



WARSZTAT 3 - MOUSTAKAS SERVICE



WARSZTAT 4 - PAPADAKIS –

DAMANAKIS CO



WARSZTAT 5 - SEAT



WARSZTAT 6 - STARENIOS 

KONSTANTINOS LTD



WARSZTAT 7 – DASKALAKIS SERVICE 



WARSZTAT 8 - VOLKSWAGEN – AUDI 

DIMITRIOS STARENIOS IKE 



WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

Uczniowie byli na kilku wycieczkach 
krajoznawczych. Zwiedzili m.in. stolicę Krety  
Heraklion, miasto portowe Chanię, 
ciekawe miejsce o nazwie Matala z 
cmentarzem rzymskim oraz Wąwóz św. 
Antoniego. 



CHANIA

Największy ośrodek regionu, miasto Chania założone 

przez Wenecjan w XIII wieku, w miejscu dawnego miasta 

minojskiego. To właśnie im miasto zawdzięcza 

najwspanialsze budowle, warowną twierdzę oraz 

malowniczy port - swoją wizytówkę. W Chanii znajdują 

się także zabytki po późniejszych zdobywcach miasta -

Turkach. 

Wśród wąskich uliczek można odnaleźć meczet, dawne 

minarety, tureckie łaźnie, weneckie kamienice a także 

prawosławne kościoły. W mieście znajduje się kilka 

muzeów eksponujących znaleziska archeologiczne, 

archiwa, zabytkową broń czy bizantyjską sztukę. 



CHANIA



HERAKLION

Stolica i największe miasto Krety, kryjące w sobie 

wielowiekową historię i tradycję. Dzisiejsze miasto tworzy 

labirynt architektury zabytkowej ze współczesną. Jako 

kurort turystyczny słynie przede wszystkim z zabytków 

okresu weneckiego, bliskości minojskich wykopalisk w 

Knossos, starego miasta oraz muzeów. 

Warto zobaczyć pozostałości po twierdzy weneckiej, 

odnowione Muzeum Archeologiczne, Bazylikę św. 

Marka, Loggie Wenecką, czy ulicę Dedalou (Dedala) -

deptak z modnymi butikami i sklepami z pamiątkami. W 

najbliższej okolicy miasta znajduje się Pałac Minojski w 

Knossos, Oceanarium i największe międzynarodowe 

lotnisko Krety.



HERAKLION



MATALA

Matala położona jest na południu wyspy w centralnej części, 
a jej sławna plaża, obok jest zdecydowanie 
najpopularniejszą plażą na Krecie. Dokładna data powstania 
wydrążonych w opadającym do morza klifie jaskiń nie jest 
znana, lecz szacuje się, że mogły powstać nawet w czasach 
Neolitu – czyli aż 5000-2600 lat p.n.e!!!

Początkowo pełniły one funkcję grobowców – w I i II wieku 
był tam Cmentarz Rzymski, zaś w latach ’60 zamieszkiwali je 
hippisi zjeżdżający na Kretę z całego świata i podobno 
wizytował tu nawet sam Bob Dylan. Ogólnie całe miasteczko 
bardzo stylizuje się na dawne hippisowskie czasy. Wszędzie 
jakieś kolorowe malowidła, pacyfy, hippisowsko 
wymalowane busiki, czy też chodniki przyozdobione w równie 
dziwne, wielobarwne wzory. Ogólnie udziela się klimat 
tamtych lat. Make love, not war!



MATALA



KOLACJA W GRECKIM KLIMACIE 



WĄWÓZ ŚW. ANTONIEGO 



KOLACJA POŻEGNALNA



ROZDANIE CERTYFIKATÓW 



ZDOBYTE KWALIFIKACJE

Uczniowie zdobyli lub doskonalili następujące kwalifiakcje: 

- znajomość zasad i wykonanie demontażu i montażu zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego,

- stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych,

- dobieranie zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych lub ich zamienników do wymiany,

- lokalizowanie i wymiana uszkodzonych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- przeprowadzanie weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, 

- przeprowadzanie prac naprawczych, 

- przygotowanie  części samochodowych (tj. układ hamulcowy, napęd elektryczny, silnik, układ oświetleniowy, 
system wycieraczek, okablowanie), 

- dobieranie narzędzi do obróbki metalu, czytanie i tworzenie rysunków technicznych, dokumentacji technicznej,
- konserwowanie narzędzi w celu zapobiegania korozji i nadmiernej eksploatacji materiału, 

- szacowanie kosztów napraw, dobieranie metod i określanie zakresu napraw,

- stosowanie programów komputerowych do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych, 

- wykonywanie pomiarów diagnostycznych, interpretacja wyników, 

- rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych dotyczących obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych. 



ZDOBYTE CERTYFIKATY 

• Dokumenty Europass-Mobility

• Dokumenty ECVET 

• Zaświadczenia/certyfikaty o odbytym stażu w 

zagranicznych przedsiębiorstwach 

• Zaświadczenia o odbytym wsparciu językowo-

szkoleniowo-pedagogicznym przed mobilnością 



WYNIKI ANKIET 

 Większość ankietowanych pozytywnie ocenia jakość 
odbytego stażu, zarówno stronę merytoryczną, jak i 
organizacyjną. Program i czas trwania stażu był 
odpowiedni. Według większości ankietowanych odbyty 
staż wpłynął na podniesienie ich kompetencji 
zawodowych, osobistych, interpersonalnych, wiedzy na 
temat kultury, tradycji i obyczajów w  Grecji. Odbyty staż 
wpłynął w istotny sposób na dalszą ścieżkę kariery i 
zwiększył szansę na rynku pracy w przyszłości. Zdaniem 
ankietowanych organizacja przyjmująca spełniła ich 
oczekiwania, zapewniła  dobry poziom zakwaterowania i 
opieki. Opiekunowie stażu w sposób jasny i klarowny 
przekazywali wiedzę i umiejętności, otoczyli odpowiednim 
wsparciem i zapewnili przyjazną atmosferę. Uczestnicy 
bardzo dobrze ocenili także pomoc organizacji 
wysyłającej (szkoły) podczas stażu. Ankietowani 
podkreślają mocne strony pobytu, takie jak np. dobra 
lokalizacja hotelu i warsztatów pracy, dobra atmosfera na 
warsztatach, ciekawe wycieczki, piękne krajobrazy i 
dobra pogoda. 



AKADEMIA 

PODSUMOWUJĄCA 

PROJEKT 

W lutym 2020 odbyła się w szkole 
uroczysta akademia, podczas 
której wszyscy uczestnicy 
przedstawili swoje prezentacje na 
temat pobytu w Grecji, podzielili 
się swoimi wrażeniami, opiniami i 
oceną stażu zagranicznego. 

Punktem kulminacyjnym akademii 
było wręczenie certyfikatów. 



PODSUMOWANIE
Pobyt w Grecji w bardzo dużym stopniu wpłynął na rozwój kompetencji 
zawodowych, społecznych i osobistych uczestników. 

Organizacja przyjmująca firma ECTE w profesjonalny sposób zadbała o 
właściwy dobór miejsc stażowych, otoczyła uczestników opieką i 
zorganizowała ciekawe wycieczki krajoznawcze.

Zdobyte kwalifikacje i certyfikaty pozwolą uczestnikom w przyszłości łatwiej 
wystartować w życiu zawodowym. 

Pobyt w Grecji poskutkował wśród uczestników zwiększeniem poczucia własnej 
wartości i pewności siebie w wymiarze osobistym i zawodowym. 

Ponadto podniósł wśród uczestników płynność wypowiedzi w języku angielskim 
oraz był okazją do nabycia podstaw komunikacji w języku greckim. 

Szkoła zyskała nowe doświadczanie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych 
w ramach kształcenia zawodowego. Ponadto podniosła swój prestiż w 
środowisku lokalnym i międzynarodowym.  



Publikacja Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w 

Katowicach. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja 

Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie 

ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Publikacja bezpłatna


