
Opinie uczniów o pobycie w Grecji na stażu 

Uczestnictwo w programie Erasmus+ w roku 2021 dało mi wiele korzyści takich jak: 

poznanie nowych osób, zwiększenie moich umiejętności w języku angielskim, polepszenie 

umiejętności gospodarowania pieniędzmi. Bardzo podobało mi się na Erasmus+,  z wielką 

chęcią pojechał bym tam jeszcze raz. Super bawiłem się też na wycieczkach krajoznawczych. 

Podczas podróżowania przez Kretę za oknem mamy widok istnie wyjęty z jakiegoś filmu: 

piękne malownicze polany, góry, morskie fale obijające się o skaliste brzegi, i to co osoby z 

mojego zawodu lubią najbardziej, czyli kultowe samochody często utrzymane w  

oryginalnym stanie. Każdemu gorąco polecam wybranie się na praktyki zagraniczne. 

Prawdopodobnie każdy się tam odnajdzie. 

Moja opinia na temat programu Erasmus+ jest bardzo pozytywna. Ludzie na Krecie okazali 

się być bardzo otwarci i pozytywnie nastawieni. Warunki hotelowe również były bardzo 

dobre, mieliśmy wszystko zapewnione. Na warsztatach panowała dobra atmosfera, wiele się 

nauczyłem o pracy jako mechanik samochodowy oraz zdobyłem nową wiedzę na temat 

świata motoryzacji. Wycieczki były świetnie zorganizowane i odbywały się w ciekawe 

miejsca. Czuje, że program Erasmus+ podniósł moje kompetencje w branży samochodowej i 

pomoże mi w przyszłym życiu zawodowym. 

W dniach od 25.09 do 23.10.2021 roku uczestniczyłem w programie Erasmus.  

Wyjazd bardzo mi się podobał, dzięki niemu miałem okazję pierwszy raz polecieć samolotem 

do innego kraju. Dzięki temu programowi miałem okazję nauczenia się dużo rzeczy oraz 

podszkolenia trochę języka. Nauczyłem się w szczególności jak wymieniać filtry oleju i 

powietrza, klocki i tarcze hamulcowe, chłodnice oraz płyn chłodzący. Wymieniałem również 

świece zapłonowe, katalizator powietrza i wiele więcej. Jestem bardzo zadowolony z wyjazdu 

i polecam go innym.    

 

Ogólnie cały wyjazd był jak dla mnie na wielki +, przeżyłem tam chwile których już nie 

zapomnę. Najbardziej zapamiętałem sam wylot oraz widoki podczas lotu samolotem. Po 

przylocie byłem bardzo podekscytowany i zaciekawiony warsztatu. 

Warsztat okazał się bardzo śmieszny a zarazem problematyczny przez barierę językową. 

Uważam, że każdy powinien skorzystać z projektu, dzięki niemu powiększyłem swoją wiedzę 

w motoryzacji poprawiłem kontakt z rówieśnikami i spędziłem miło miesiąc. 

Dwudziestego piątego września przylecieliśmy na lotnisko w Chanii na Krecie, powitała nas 

przedstawicielka firmy odbierającej. Następnie pojechaliśmy autobusem do miejsca 

docelowego naszej podróży, czyli Retimna, po wypakowaniu się w pokojach mieliśmy nasze 

pierwsze spotkanie organizacyjne w Grecji. Na owym spotkaniu dowiedzieliśmy się o planie 

aktywności w weekendy i wszystkich rzeczy związanych z pracą w tygodniu i po niej. Po 

spotkaniu była nasza pierwsza kolacja w położonej niedaleko od hotelu restauracji, jedzenie 

było na prawdę dobre. Zaczął się tydzień a wraz z nim nasz staż w warsztatach, po pracy był 

czas odpoczynku, podczas którego chodziliśmy na plażę lub na miasto. W pierwszy weekend 

po tygodniu pracy była zaplanowana wycieczka do Chanii. Po całym dniu zwiedzania była 

przygotowana dla nas specjalna kolacja. Podczas powrotu do Retimna czekała nas 

niespodzianka od Pani Stelli, czyli przedstawicielki firmy odbierającej którą był deser w 



świetnej cukierni. Po 4 tygodniach pracy, wycieczek i różnorakich aktywności nastał czas 

powrotu do Polski, po pożegnaniu się ze wszystkimi wyjechaliśmy na lotnisko w Chanii, z 

której odlecieliśmy prosto do Krakowa. Było to bardzo udane i cenne doświadczenie w moim 

życiu zawodowym jak i osobistym.  

W dniach od 25 września do 23 października 2021 roku brałem udział w programie unijnym 

Erasmus+ w Rethymno, na greckiej wyspie Kreta. Mieszkałem w trzygwiazdkowym hotelu 

Lefkoniko Bay. Praktyki miałem w Levendakis service zdobyłem wiele doświadczenia w 

rozbieraniu i składaniu silników samochodowych, mechanicy byli przyjaźnie nastawieni i 

bardzo pomocni tłumaczyli nam wszystko co robią, warunki pracy były bardzo dobre, na 

warsztacie panowała przyjazna atmosfera. Posiłki były bardzo dobre, bardzo polecam wyjazd 

na Erasmus+ . Zwiedziłem i poznałem kulturę Grecji i zdobyłem dużo doświadczenia 

zawodowego. Wycieczki były ciekawe, widziałem wiele pięknych miejsc. Hotel był bardzo 

fajny, pokoje były dobrze wyposażone i personel hotelu był bardzo miły. Chciałbym tam móc 

pojechać jeszcze raz. 

Uważam że Erasmus+ był zdecydowanie udanym wyjazdem i jest on warty skorzystania. 

 

Projekt Erasmus+ to poznawanie nowych kultur, nawiązywanie nowych znajomości, 

zwiedzanie kraju na wycieczkach w czasie wolnym oraz co najważniejsze nauka zawodu na 

miesięcznym stażu, którego nigdy nie zapomnę przez klimat, który tam panował oraz 

kłopotliwe, ale śmieszne dogadywanie się z pracownikami warsztatu.  

Sądzę, że każdy kto będzie miał możliwość skorzystania z projektu Erasmus, powinien to 

koniecznie zrobić. Można dzięki niemu powiększyć swoją wiedzę praktyczną i otrzymać 

certyfikat ukończonego miesięcznego stażu poza krajem oraz poznać dużo nowych osób. 

 

Uczestnicy projektu Erasmus 2021 

 

 

 

 

 

 


