
„Staże zagraniczne –
droga ku lepszej przyszłości”

Wyjazd uczniów PZS w Łopusznie- Grecja



Założenia projektu:

•  W Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie rozpoczął się etap 
przygotowań odnośnie wyjazdu młodzieży do Grecji w projekcie o 
nazwie „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” nr 
2020-1-PL01-KA102-080649. Projekt ten finansowany był ze 
środków Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie 
zawodowe), a maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 109,206 
EUR.

• „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” to projekt który 
był adresowany do uczniów technikum, kształcących się w 
zawodzie: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik 
mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Uczestnikami praktyk zawodowych byli uczniowie z odpowiednią 
znajomością języka angielskiego oraz bardzo dobrymi wynikami w 
nauce.



Założenia projektu:

• Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch 2-tygodniowych praktyk 
zawodowych dla dwóch grup 30-osobowych wraz z opiekunami. Na miejsce 
praktyk wybrano miasto Paralia w Grecji. Wszyscy uczestnicy praktyk byli  po 
odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim 
zawodzie. Praktyki  były znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz 
okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych standardów pracy.                                                                
Udział w międzynarodowych praktykach zawodowych pozwolił uczniom 
na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, miał na celu 
naukę radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i 
posiadanymi pieniędzmi. Celem projektu jest lepszy start w dorosłą 
przyszłość. Udział w projekcie przyczynił się do kreowania postaw 
przedsiębiorczych oraz podniesienia poczucia własnej wartości młodzieży. 
Projekt pozwolił również młodzieży poznać i ocenić różnice mentalne i 
kulturowe obu krajów.



Przygotowania do wyjazdu projektowego:



Spotkanie organizacyjne:



Cele projektu to:

• Podniesienie kwalifikacji uczestników;

• Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;

• Zwiększenie szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;

• Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy potocznej;

• Przełamywanie barier kulturowych;

• Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;

• Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;

• Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

• Nauka efektywnego zarządzania czasem i własnymi finansami.



Wyjazd I grupy młodzieży PZS do Grecji:

•  Pierwsza grupa młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół wyruszyła do Grecji w celu realizacji praktyk zawodowych. 
Praktyki zawodowe rozpoczęły się w poniedziałek 04.10. 2021. Młodzież brała udział w projekcie o nazwie „Staże 
zagraniczne - drogą ku lepszej przyszłości". Projekt ten finansowany był ze środków Programu Erasmus + 



Program pobytu :

• Grecka miejscowość Paralia to piękny turystyczny region, położonym nad morzem Egejskim. 
Jest to bardzo popularny region, słynący z świetnego mikroklimatu i rozwiniętego rolnictwa. 
Program pobytu przewiduje w dni robocze praktyki zawodowe u greckich pracodawców. 
Planowane były wycieczki i wspólne zwiedzanie okolic, poznawanie greckiej kultury, ludzi i 
zwyczajów. 



Praktyki zawodowe u pracodawców:



Międzynarodowe praktyki zawodowe:

• W ramach realizacji projektu "Staże zagraniczne- droga ku lepszej przyszłości" uczniowie 
na praktykach zawodowych realizowanych w Grecji pracowali w grupach zgodnie ze 
swoim kierunkiem kształcenia. Grupa uczniów technikum żywienia  i usług 
gastronomicznych zajmowała się przygotowywaniem obiadu i kolacji, (obierali warzywa, 
owoce, kroili, szatkowali), poznawaniem receptur dań kuchni lokalnej. Grupa uczniów 
technikum hotelarskiego poznawała tajniki pracy na recepcji, wykonywała prace 
porządkowe na sali restauracyjnej, holu, tarasie i pokojach dla gości. Zapoznawała się z 
procedurą check in czyli procedurą zameldowania gości.

•  Grupa mechaników pozyskiwała wiedzę z zakresu budowy generatora prądowego, oraz 
silników spalinowych. Poznała zasadę działania "inteligentnego hotelu".

• Grupa informatyków zapoznała się z programem HTML, jak również z jego podstawowymi 
pojęciami. Uczniowie podejmowali liczne próby projektowania i budowania swojej strony 
www.



Zajęcia praktyczne:





Międzynarodowa praktyka zawodowa:

• Na praktykach zawodowych realizowanych w Grecji uczniowie pracowali w grupach zgodnie ze swoim kierunkiem 
kształcenia. Pierwsza tura uczniów, którzy wyjechali w ramach programu była zadaniowana pod kątem kulinarnym, czyli 
przygotowywaniem posiłków, (obierali warzywa, owoce, kroili, szatkowali), poznawali receptury dań kuchni lokalnej. Druga 
tura uczniów poznawała tajniki pracy na recepcji, wykonywała prace porządkowe na sali restauracyjnej, holu, tarasach i 
pokojach dla gości. Zapoznawała się z procedurą check in czyli procedurą zameldowania gości.  Grupa mechaników 
pozyskiwała wiedzę z zakresu budowy generatora prądowego, oraz silników spalinowych. Poznała zasadę działania 
"inteligentnego hotelu".

• Grupa informatyków zapoznała się z programem HTML, jak również z jego podstawowymi pojęciami. Uczniowie podjęli 
próbę zaprojektowania i zbudowania swojej strony www.

• Grupa informatyków realizowała swoje  zajęcia w firmie Robotics Academy gdzie pod okiem eksperta rozpoczęli swoją 
przygodę z robotyką. Podczas zajęć nie zabrakło  zdrowej rywalizacji w której sukces odniosła jedna z drużyn klasy 
informatycznej. Po zajęciach w swoich zakładach pracy młodzież pojechała na wycieczkę do olejarni w miejscowości 
Skotina, gdzie zapoznali się z uprawą drzewek oliwnych, procesem tłoczenia oliwy i wykorzystania pochodnych oliwki 
oraz ich praktycznego zastosowania. Była możliwość nabycia oliwy i mydełek z koziego mleka i oliwek. Młodzież 
kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych mogła zobaczyć jak wygląda praca „za barem”. Uczniowie nauczyli 
się przygotowywać pyszną grecką kawę o nazwie Freddo Espresso. 



Praktyka zawodowa u pracodawców:



Zajęcia praktyczne:

• Grupa informatyczna  kontynuowała swoje zmagania nad stroną www, zapoznając się z 
kolejnymi pojęciami. Uczniowie jeszcze bardziej rozwijali i ubogacali treści strony. Na sam 
koniec młodzież pokazała prowadzącemu parę zdjęć oraz filmików ze swojej szkoły na 
których nie brakowało uśmiechu na twarzach.  Podczas wyjazdu drugiej tury uczniowie 
realizujący projekt " Staże zagraniczne - droga ku lepszej przyszłości" odbywali swoje praktyki 
zawodowe w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem kształcenia. Uczniowie z zawodu 
technik żywienia i usług gastronomicznych, uczyli się ekspedycji potraw oraz 
przygotowywania kaw (espresso, cappuccino, frappuccino), hotelarze wykonywali swoją 
pracę jako służba pięter. Informatycy przechodzili szkolenia, odnośnie robotyki, odbywały się 
zajęcia dopełniające w kierunku egzaminów zawodowych. Uczniowie odbywający pracę w 
hotelu mieli możliwość odbycia spotkania z menagerem zaprzyjaźnionego hotelu w celu, 
pogłębiania wiedzy na temat pracy na różnych stanowiskach w hierarchii hotelowej. W czasie 
wolnym między praktykami uczniowie udali się na wycieczkę do Starego Pandeleimon 
miasteczka usytuowanego na wzgórzu na wysokości 540 m.n.p.m położonego na zboczach 
masywu górskiego olimpu.



Wyjazd Saloniki:



Wyjazd II grupy młodzieży PZS do Grecji:

•  Druga grupa młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół wyruszyła do Grecji w celu 
realizacji praktyk zawodowych. Młodzież brała udział w projekcie o nazwie „Staże 
zagraniczne - droga ku lepszej przyszłości". Projekt finansowany był ze środków 
Programu Erasmus + 

• W realizacji praktyk zawodowych brali uczniowie technikum w zawodzie: technik 
informatyk, technik hotelarstwa, oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

• Projekt zakładał przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla 
drugiej grupy uczniów. Praktyki były znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole 
oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. 
Pozwoliły uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, 
radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi 
pieniędzmi. Wyjazd taki z pewnością zaowocuje lepszym startem w dorosłą 
przyszłość. 



Wyjazd II grupy młodzieży PZS do Grecji:



Uczniowie PZS w Grecji:

• Po długiej podróży, zameldowaniu i spotkaniu organizacyjnym, 
uczniowie wraz z kadrą nauczycielską skorzystali z dostępnych dla 
nich atrakcji. Były to spacery brzegiem morza Egejskiego, gra w piłkę 
siatkową oraz piłkę nożną, kąpiele w basenie hotelowym, a także 
wielowymiarowe sesje zdjęciowe, opalanie oraz zbieranie muszelek. 

• W poniedziałek 18.10.21r. uczniowie rozpoczęli swoje praktyki 
zawodowe. Młodzież została podzielona na zespoły - pracowali przy 
ekspedycji potraw, a także dbali o czystość i porządek na sali obsługi 
konsumenta. Informatycy po śniadaniu wyjechali by odbyć swoje 
praktyki w innym obiekcie. Zajęcia ich opierały się na szkoleniach z 
zakresu informatyki.



Miejscowość Paralia – Grecja:



Praktyki zawodowe:

•  Uczniowie realizujący projekt " Staże zagraniczne - droga ku lepszej 
przyszłości" odbywali swoje praktyki zawodowe w zakładach pracy 
zgodnych z ich kierunkiem kształcenia. Uczniowie z zawodu technik 
żywienia i usług gastronomicznych, uczyli się ekspedycji potraw oraz 
przygotowywania kaw (espresso, cappuccino, frappuccino). Hotelarze 
wykonywali swoją pracę jako służba pięter. Informatycy przeszli szkolenie, 
odnośnie robotyki, zajęcia dopełniające w kierunku egzaminów 
zawodowych. Uczniowie odbywający pracę w hotelu mieli możliwość 
odbycia rozmowy z menagerem zaprzyjaźnionego hotelu w celu, 
pogłębiania wiedzy na temat umiejętności pracy na stanowisku menagera. 
W czasie wolnym między praktykami uczniowie udali się na wycieczkę do 
Starego Pandeleimon miasteczka usytuowanego na wzgórzu na wysokości 
540 m.n.p.m położonego na zboczach masywu górskiego olimpu.



Praktyki zawodowe:



Międzynarodowe praktyki zawodowe:



Wyjazd Saloniki:

• Grupa uczniów będąca na wyjeździe w Grecji, w czasie 
wolnym od zajęć praktycznych wyruszyła w podróż do 
miasta Saloniki w celu pogłębienia kultury i zapoznania się z 
historią miasta. Uczniowie zwiedzali zabytkowe budowle 
oraz przeszli się promenadą wzdłuż morza, po powrocie do 
hotelu korzystając z pięknej pogody , udali się na plaże aby 
skorzystać z kąpieli w morzu Egejskim, to już ostatnia 
możliwość na tego typu atrakcje w tym sezonie!








