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Organizacja wysyłająca 

Organizatorem projektu był Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach.

Szkoła udzieliła uczestnikom wsparcia w zakresie nawiązania współpracy z organizacją przyjmująca,
opracowania programu stażu, zorganizowania wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego, zakupu ubrań
roboczych i rozmówek polsko-angielskich, zapewnienia kieszonkowego oraz zorganizowania podróży do
miejsca pobytu.

Jeszcze przed wyjazdem na staż każdy uczestnik brał udział w teście językowym z zakresu znajomości języka
angielskiego z wykorzystaniem platformy OLS.

Każdy uczestnik sporządził swoje Europass CV w języku polskim i angielskim, które następnie zostało
wysłane do greckiego partnera i posłużyło do lepszego dobrania miejsc stażowych.



Cele

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów Zespołu Szkół

nr 7 im. S. Mastalerza w Katowicach kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych,

mechanik pojazdów samochodowych i technik transportu drogowego.



Cele szczegółowe

 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.



Uczestnicy

Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół nr 7 uczący się w zawodach: 

 technik pojazdów samochodowych

 mechanik pojazdów samochodowych

 technik transportu drogowego. 



Uczestnicy



Organizacja przyjmująca

Greckim partnerem w realizacji projektu była firma ECTE.

Zadaniem firmy było zorganizowanie miejsc stażowych dla uczestników, zakwaterowania,
wyżywienia oraz wycieczek krajoznawczych.



Miejsce realizacji projektu 

Grecja – Kreta – miasto Rethymno



Miejsca stażowe 

Uczniowie odbywali staż w greckich przedsiębiorstwach – serwisach samochodowych. 



Miejsca stażowe 



Dojazd na praktykę

Uczniowie byli dowożeni spod hotelu busami do miejsc stażowych

przez pracowników organizacji przyjmującej.



Praktyka

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. 

Zawsze pod czujnym okiem opiekuna praktyk. 





Przyjazna atmosfera  

Na warsztatach panowała przyjazna atmosfera.

Nawiązane kontakty przetrwają zapewne na dłużej.



Dokumentacja i kieszonkowe 

Uczestnicy mieli do dyspozycji salę konferencyjną w hotelu, gdzie mogli wypełnić dokumentację – raport z
każdego dnia stażu.

Co kilka dni następowało wypłacanie kieszonkowego.



Zakwaterowanie i wyżywienie 

Uczestnicy mieszkali w hotelu Lefkoniko Bay położonym ok. 100 m od plaży.

Uczniowie i opiekunowie otrzymywali raz w tygodniu od organizacji przyjmującej produkty służące do
przygotowania śniadania i lanczu. Wieczorami cała grupa wychodziła do pobliskiej restauracji, gdzie
spożywała posiłki w formie obiadokolacji, na taki posiłek składała się porcja mięsa z makaronem, ryżem
lub frytkami oraz sałatka.



Polscy opiekunowie 

Polscy opiekunowie wykazali bardzo duże zaangażowanie w opiekę sprawowaną nad uczestnikami.

Codziennie towarzyszyli uczniom podczas wyjazdu na praktyki (spotkanie przed hotelem), wieczorami
odwiedzali uczniów w ich pokojach, pytali o ewentualne problemy czy spostrzeżenia, refleksje i wnioski.
Organizowali czas wolny, np. wspólne wyjście na plażę, spacer po mieście, zakupy itp. Ponadto odwiedzali
uczniów w ich miejscach stażowych.



Ewaluacja projektu i wręczenie certyfikatów



Wycieczki krajoznawcze 

Chania – dawna stolica Krety





Wycieczki krajoznawcze 

Spili, Agia Galini, Matala









Czas wolny i rekreacja 



Rethymno okiem uczestników

Zdjęcia wykonane zostały przez uczniów podczas tzw. gry miejskiej, polegającej na odnajdywaniu
wyznaczonych obiektów i wykonywaniu zdjęć na ich tle.



Opinie uczniów na temat stażu

Marcin, klasa trzecia technikum: „Tegoroczny wyjazd do Grecji, zorganizowany z programu Erasmus+
przyniósł mi wiele korzyści. Moja codzienna komunikacja w języku angielskim zdecydowanie się
poprawiła, a ja nabrałem pewności siebie i stałem się bardziej otwarty. Dzięki temu, poznałem mnóstwo
wspaniałych osób, z którymi nawiązałem ciekawe kontakty. Odbyta na miejscu praktyka zawodowa była
bardzo interesująca. Utrwaliłem znane mi już metody napraw i diagnozowania samochodów, a także
zdobyłem większe doświadczenie. Pobyt zmienił moje spojrzenie na pracę w warsztacie samochodowym,
a dzięki codziennej komunikacji z mieszkającymi tam ludźmi poszerzyłem zasób słów z języka greckiego.
Biorąc udział w miejscowych wycieczkach poznałem kulturę, historię oraz wspaniałą architekturę Grecji.”



Opinie uczniów na temat stażu

Maksymilian, klasa trzecia technikum: „Staż w Grecji pozwolił mi poszerzyć swoje horyzonty. Poznałem
nową kulturę i obyczaje. Mogłem porównać warsztat pracy w Grecji i w Polsce, zdobyć nową wiedzę w
zakresie diagnostyki i naprawy samochodów. Dzięki wyjazdowi udoskonaliłem moje umiejętności
komunikacyjne i językowe. Dodatkowym pozytywem było poznanie wspaniałych ludzi, z którymi dalej
utrzymuję kontakt.”



Opinie nauczycieli – opiekunów 

 Uważam, że poziom merytoryczny stażu był zadowalający. Dzięki niemu uczniowie podnieśli swoje
kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne, społeczne i osobiste. Możliwość przebywania wśród
Greków rozwinęła wśród uczniów otwartość na inną kulturę. Nabyli oni też wiedzę o bogatej kulturze
Grecji, poznali tradycje i obyczaje w tym kraju.

 Odbyty staż w pełni przyczynił się do integracji grupy, wzajemnej samopomocy, pozwolił nawiązać
wiele przyjaźni w grupie jak i w miejscu odbywania praktyk.

 Dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość zwiedzenia Krety, przynajmniej jej najciekawszych
miejsc, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z przyrodą wyspy, kulturą oraz obyczajami.
Zaobserwowano duże zainteresowanie uczestników wymienionymi aspektami oraz otwartość na
poznawanie nowych miejsc w przyszłości.

 Uczniowie na bieżąco byli odpowiednio wprowadzani i przygotowywani do wykonywania
poszczególnych zadań. Program stażu umożliwiał im pozyskanie nowej wiedzy jak i umiejętności, które
z pewnością przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych a tym samym do zwiększenia ich
szans na europejskim rynku pracy.



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.
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