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Forma kształcenia praktycznego w postaci
praktyk zagranicznych stała się w
szkołach CKZiU już obiektywną
koniecznością, bowiem zainteresowanie
uczniów i rodziców taką formą szkolenia z
roku na rok jest coraz większe. Obecny
projekt POWER-VET-2015-1-PL01-KA102-
015347 o tytule "Praktyka zawodowa -
życiową inwestycją" realizowany  jest w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020. To projekt
systemowy Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilność kadry kształcenia zawo-
d o w e g o współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Wartość
projektu to 187 588 euro czyli 784 642 zł.
W projekcie wzięło udział 65 uczniów
Technikum nr 1, Technikum nr 3 i
Technikum nr 7 reprezentujących kierunki
kształcenia w CKZiU oraz 9 nauczycieli
Centrum. Staże odbywały się Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Zasadniczym celem projektu i udziału w
nim uczniów był wzrost kompetencji zawo-
dowych, doskonalenie języka branżowego
oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego
państw europejskich. Zadania te zostały w
pełni osiągnięte. Realizacja praktyk prze-
biegała na bardzo wysokim poziomie, bo-
wiem instytucje partnerskie - EPD-Euro-
pean Projects Development z Portugalii,
ADC Technology Training Ltd z Wielkiej
Brytanii oraz Europroyactos Erasmus Plus
S.L. z Hiszpanii, które przyjmowały ucz-
niów, posiadają bogate doświadczenie w
organizowaniu staży zagranicznych.
Każdy uczestnik projektu otrzymał
certyfikaty, które przyczynią się do
zwiększenia ich atrakcyjności na rynku
pracy: Europass - mobilność, Europejski
System Transferu Osiągnięć w Kształceniu
i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) oraz
certyfikaty językowe potwierdzające
komunikatywną znajomość języka
obcego. 

Praktyka zawodowa - życiową inwestycją
POWER-VET-2015-1-PL01-KA102-015347
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VIVA ESPANA!
czyli pierwsza mobilność w projekcie - piękna Barcelona

Praca jest fajna!

W dniach 9.05-3.06. 2016 r. polecieli: Laura Leciak,
Paulina Pawlak, Dominik Wilk, Izabela Korczyńska,
Joanna Połedniok, Paulina Chmielarz, Agnieszka
Sadurska i Karolina Strączek, czyli uczniowie kształ-
cący się w zawodzie technik ekonomista oraz Bar-
tłomiej Górny, Ewelina Kluczna, Ola Gawór, Daria
Wiśniewska, Natalia Kaziród, Kasia Karczmarska i
Szymon Rudy z klas technika organizacji reklamy.

Uczniowie mieli zakwaterowanie w centrum Barce-
lony, a praktyki odbywali w przedsiębiorstwach branży
ekonomicznej, finansów i księgowości oraz w działach
marketingu i reklamy. 
Opiekunem grupy z ramienia CKZiU była mgr Anna
Kowalska, która po powrocie stwierdziła: " Praca w
europejskich firmach to oczywiście najważniejszy
element zagranicznych mobilności, ale nie jest to
jedyna korzyść dla tych młodych ludzi. Przez miesiąc
znajdują się z dala od domu rodzinnego, od bliskich im
osób. Cztery tygodnie mieszkają z kolegami, których
znają jedynie ze szkolnej ławki. Tak długi wyjazd uczy
ich tolerancji, kompromisów i radzenia sobie w różnych
sytuacjach. Codzienne rozwiązywanie problemów zbli-
żyło ich o wiele bardziej niż uczęszczanie przez trzy
lata do jednej szkoły. Jak sami uczniowie mówili -
poznali się na nowo."

Silna grupa z certyfikatami

„Miesięczny pobyt w Hiszpanii, obcowanie z inną
kulturą, konwersacja w języku obcym zwłaszcza
angielskim, praca w zagranicznych przedsiębior-
stwach, są to zdobyte doświadczenia, które na pewno
zaowocują w naszym przyszłym zawodowym życiu,
będziemy konkurencyjni na rynku pracy" - wypowia-
dali się uczniowie.
„Jakby ktoś trzy lata temu powiedział nam, że bę-
dziemy przez miesiąc mieszkać w Barcelonie, to
byśmy mu powiedzieli, że się urwał z księżyca! A jed-
nak marzenia się spełniają. Ten wyjazd jest najlepszą
nagrodą za naszą ciężką pracę i jesteśmy bardzo
wdzięczni za możliwość wyjazdu. Mamy przesłanie
dla pierwszo i drugoklasistów : UCZCIE SIĘ, PILNUJ-
CIE ŚREDNIEJ, DBAJCIE O FREKWENCJĘ.
EUROPA NA WAS CZEKA!!!”

Jest ok!

Mimo kontroli pracujemy

Wszystko jest w porządku!

fot. A. Kowalska

fot. A. Kowalska

fot. A. Kowalska

fot. A. Kowalska
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A po pracy...

Jachty, milionerzy...

Plaża tylko dla nas Selfie przy katedrze

My i Barcelona Zwiedzamy!

Karolina - "Podczas pobytu byliśmy mentalnie
zanurzeni w życie i kulturę mieszkańców, którzy mieli
zupełnie inne podejście do codziennego życia niż my.
Nawet jak mieliśmy gorszy dzień po paru chwilach
przebywania w towarzystwie Hiszpanów nastrój nam
się poprawiał."
Dominik - "Czas wolny spędzaliśmy na zwiedzaniu
Barcelony, w której jest tak wiele zabytkowych i
ciekawych miejsc, że miesiąca nam brakło. Ale na
najważniejsze  udałem się w pierwszej kolejności:
Camp Nou – stadion piłkarski FC Barcelony." fot. A. Kowalska

fot. A. Kowalska fot. J. Połedniok

fot. L. Rozena fot. L. Rozena
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My i pracodawcy

W dniach 9.05 - 3.06.2016 r. do Hiszpanii poleciało 16
uczennic i uczniów Technikum nr 3 Gastrono-miczno-
Hotelarskiego: Żaneta Bachen, Karolina Kierczak,
Karina Koper, Weronika Stachura - przyszli technicy
hotelarstwa, Paulina Langner i Damian Kućmierz
uczący się w zawodzie kelner oraz Karolina Omylak,
Katarzyna Frankiewicz, Patrycja Gawlik, Maja
Jędrzejek, Kamila Kot, Aleksandra Musiał, Magdalena
Myga, Anna Paziewska, Michał Plaza oraz Małgorzata
Stawiarz, którzy kształcą się na techników żywienia i
usług gastronomicznych.

Jesteśmy w pracy
Opiekunami grupy byli nauczyciele: mgr Bartosz
Sacharczuk i Tomasz Wasyliszyn. Tak wspominają
wspólny pobyt: "Pełni obaw przed wyzwaniem, które
postawiono nam opiekunom, dotarliśmy z grupą
młodzieży do malowniczej Cordoby. Od tej pory
staliśmy się ojcami dla 16 uczestników, którzy
odbywali praktyki zawodowe w branży gastrono-
micznej i hotelarskiej. Otoczyliśmy opieką tych mło-
dych ludzi, wspieraliśmy ich rozwiewając strach, który
towarzyszył im przez pierwsze dni, dzieliliśmy się
doświadczeniem, przeżyciami z każdego dnia. Dni
płynęły nie tylko na pracy, ale także organizowaliśmy
wspólnie czas wolny. Były to wycieczki do innych
miast Hiszpanii, jak  również wspólne wieczory
spędzone na rozmowach. Stworzyliśmy dom, który
zostawili kilka tysięcy kilometrów dalej. Silna więź,
która nas połączyła, trwa aż do dzisiaj."

Karo - "Z praktyk w Hiszpanii będę mile wspominać
fantastyczną atmosferę w zakładzie oraz przyjazne
podejście współpracowników. Mimo tego, że nie znali
oni języka angielskiego potrafiliśmy się porozumieć.
Dzięki temu nauczyłam się przydatnych zwrotów z
języka hiszpańskiego".
Małgorzata Stawiarz - "Współpraca ze znakomitymi
kucharzami nauczyła mnie nie tylko gotowania no-
wych potraw, ale także radzenia sobie ze stresem i
tego, że zawsze jest jakieś wyjście nawet z najgorszej
sytuacji." 

Dziś gotujemy to! W pracy przyjazne relacje

Cordoba
czyli turystyczny region Hiszpanii - Andaluzja

fot. T. Wasyliszyn

fot. T. Wasyliszyn fot. T. Wasyliszyn



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 44 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Śmiało

Co zyskaliśmy? Dużo!!!

Weronika Stachura - "Najbardziej podobała mi się
atmosfera i humor jakim zarażali Hiszpanie, każdy był
miły, uśmiechnięty i pomocny. Grupa wyjazdowa też
była bardzo zgrana i pozytywna. Na praktykach można
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, poznać inne
obyczaje i przyzwyczajenia oraz wielu wspaniałych
ludzi i nawiązać nowe przyjaźnie."
Małgorzata Stawiarz - "Codzienny kontakt z Hisz-
panami dał mi możliwość szybkiej nauki przydatnych
zwrotów w języku hiszpańskim, a także włoskim i
angielskim. Dowiedziałam się, jak ważna jest praca w
zespole oraz dobry kontakt ze współpracownikami w
godzinach szczytu. Każdy dzień tam sprawiał, że
jeszcze bardziej polubiłam to miejsce, ludzi i kulturę."
Karina Koper - "Podczas pobytu w Hiszpanii zwie-
dziliśmy wiele ciekawych i pięknych miejsc, takich jak
Malaga czy Sewilla. Poznałam hiszpańską kulturę i
uroki tego kraju. Przede wszystkim sympatycznych
ludzi, dlatego praktyka odbyła się w miłej atmosferze."

Opaleni i szczęśliwi

Zgadnij, kto to?

Zostawiliśmy pamiątkę

Słońce, Hiszpania i my!Świetna zabawa!

fot. B. Sacharczuk

fot. T. Wasyliszyn

fot. T. Wasyliszyn

fot. B. Sacharczukfot. T. Wasyliszyn
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W dniach 5.09 - 30.09.2016 r. do słonecznej Granady
poleciała grupa młodzieży mająca odbyć swoją
wymarzoną praktykę: Sandra Bogucka, Marta
Kołodziej, Daria Pawelec - uczennice uczące się w
zawodzie technik hotelarstwa, Justyna Hajduś, Michał
Michałek - przyszli kelnerzy oraz Wiktor Bryniak,
Amanda Helińska, Karol Filip, Aleksander Fira,
Tomasz Kucek, Tomasz Kostorz, Ilona Płonka,
Weronika Wrona, Daniel Różalski, Szymon Wędziński
- uczniowie zawodu technik żywienia i usług
gastronomicznych.

Wszystkie nasze dzieci

Pracujemy w pięknym hotelu

W pracy

Granada (Grenada)
czyli jedna z najważniejszych miejscowości turystycznych w Hiszpanii

Mniam!

Opiekunem grupy była mgr Beata Helman, która po
powrocie powiedziała: "Gdyby nie rzucający na kolana
upał w pierwsze dni pobytu, bylibyśmy poznali
Granadę o wiele dokładniej. Jednakże hołdując słowom
Ali ibn Al Saliego - poety arabskiego z XIII w. - "Kto nie
widział Granady, nic nie widział"- postaraliśmy się
zobaczyć wszystko! (oprócz corridy - tam nie
poszliśmy). Młodzież pracowała w ekskluzywnych
hotelach i restauracjach posiadających gwiazdki
Michelin, dzięki czemu uczniowie poznali kunszt
kulinarny mistrzów kuchni andaluzyjskiej.  Moi
podopieczni byli zdyscyplinowaną, bardzo
zintegrowaną grupą przyjaciół,  a ja zyskałam swoje
hiszpańskie dzieci. :)."  

fot. T. Kostorz

fot. B. Helman

fot. B. Helman fot. B. Helman
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Nasze wspomnienia

Daniel - "Praca wspólne mieszkanie, posiłki,
wzajemna troska i wsparcie. Stworzyliśmy coś na
wzór rodziny. Nigdy tego nie zapomnę."
Amanda - "To był niesamowity miesiąc w tej
słonecznej Hiszpanii, gdzie ludzie są wspaniali!! Wiele
rzeczy z niej wyniosę i w swoje umiejętności wniosę.
Oby więcej takich wyjazdów!!!"
Tomek - "Bajeczna pogoda, wspaniała atmosfera,
przesympatyczni ludzie i niezwykłe przygody z małpą
Fiki-Miki i jej dzieckiem na Gibraltarze."
Ilona - "Ten miesiąc to było coś pięknego, poznałam
wspaniałych ludzi, super załogę, nauczyłam się wielu
nowych technik przygotowywania ekskluzywnych dań
w restauracji z gwiazdką Michelin. Nigdy nie zapomnę
tej przygody w Andaluzji!!!"
Tomek - "Nauczyliśmy się szybkiej i dokładnej pracy,
rozwinęła się nasza sumienność, zaangażowanie,
kreatywność, otwartość oraz tolerancja. Udos-
konaliliśmy także umiejętność pracy w zespole."

Na wycieczce

Z małpką Fiki-Miki

Na stopniach katedry

Czas wolny - no to selfie!

My i palmyWidok z Alhambry na Grenadę

fot. S. Bogucka

fot. B. Helman

fot. B. Helman

fot. B. Helman

fot. B. Helmanfot. B. Helman



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 44 12/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŚmiało

Londyn - przybywamy!

4 września o godzinie 3:30 pięć dziewcząt z
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w
Sosnowcu  - Sara Pawelec, Agnieszka Mrówka,
Agnieszka Serek, Martyna Adrianowicz i Natalia
Płaczek - z trudem opanowując sen, ziewały
przeciągle na lotnisku w Pyrzowicach. Za chwilę miały
wsiąść do samolotu, który przeniesie je w inny świat i
inną rzeczywistość. Miesięczna praktyka w Londynie
przerażała i kusiła na zmianę.  O tym, jak sobie
poradziły i jakie towarzyszyły im emocje, napisały w
naszej szkolnej gazetce "Śmiało".

"W Londynie miałyśmy szczęście mieszkać u typo-
wych, angielskich, niezwykle serdecznych i opie-
kuńczych rodzin. Od początku starali się nam pomóc
zaaklimatyzować w nowym mieście, dzięki czemu
mogłyśmy je lepiej poznać. W domach panowała
bardzo ciepła atmosfera, co sprawiło, że czułyśmy się
bardzo swobodnie, a wieczorem zawsze czekała na
nas pyszna, troszkę egzotyczna obiadokolacja. Cały
pobyt wywarł na mnie ogromne wrażenie i z
przyjemnością kiedyś wrócę do Anglii." - Agnieszka
Serek.

"Podczas pobytu w Londynie odbywałyśmy praktykę w
salonach krawieckich, świadczących usługi w zakresie
przeróbek i szycia miarowego. To doświadczenie dało
nam szerszy pogląd na nasz zawód i pozwoliło
udoskonalić nasze umiejętności. Atmosfera w za-
kładach była bardzo przyjemna i przyjazna, na tyle, że
nie dało się odczuć upływu czasu. Codziennie
zaczynałyśmy pracę o godzinie 9.00 rano i
kończyłyśmy o 17.00, ale mimo to nie odczuwałyśmy
zmęczenia." - wspominają Agnieszka Mrówka i
Martyna Adrianowicz.

Oto efekt praktyki - certyfikaty

Jak Anglia to Anglia

Kreacja?

Praca z uśmiechem Każda uwaga bezcenna!

fot. M. Rabka

fot. M. Rabka

fot. M. Rabka

fot. M. Rabka fot. M. Rabka
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Londyńskie atrakcje

"Zwiedzanie Londynu to wizyta w obowiązkowych dla
każdego turysty miejscach, czyli: Houses of
Parliament, Big Ben, Buckngham Palace, St James
Park, Tower of London i Tower Bridge, Trafalgar
Square, Westminster Abbey. Wyjątkowe wrażenie
wywarło na nas London Eye, niestety z powodu
brzydkiej pogody musiałyśmy zrezygnować z ekscy-
tującej przejażdżki. W poznawaniu Londynu pomagała
nam nasza opiekunka – mgr Magdalena Rabka, która
wyszukiwała ciekawe miejsca. W ten sposób
trafiłyśmy na urocze targowiska, ciągnące się długimi
ulicami: Portobello Road Market, Piccadilly Market,
Southbank Market, Borough Market, a także nasze
ulubione – Camden Lock Market. Oglądając piękną
biżuterię, pamiątki i starocie, zajadałyśmy się
przekąskami z różnych stron świata. Bardzo spodo-
bały nam się także dzielnice Chinatown i Soho, gdzie
spróbowałyśmy naszego pierwszego sushi – wrażenia
niezapomniane!!! Jak na turystki przystało,
musiałyśmy odwiedzić także londyńskie muzea.
Pierwsze na naszej liście było Victoria & Albert
Museum, które oferowało wystawę poświęconą historii
bielizny. Uczennic szkoły projektowania odzieży nie
mogło tam zabraknąć! Zwiedziłyśmy także  British
Museum, Science Museum oraz Natural History
Museum. Naszym ulubionym okazało się jednak Tate
Modern Museum, w którym obejrzeć można wspaniałe
prace i instalacje współczesnych artystów. Po mieście
poruszałyśmy się kultowymi piętrowymi autobusami
oraz metrem, które było trudne do opanowania, ale
dałyśmy radę. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego,
że udało nam się odwiedzić tak dużo miejsc i
zobaczyć wiele atrakcji." - wspomina Sara Pawelec.

Angielska pogoda

Moje kapelusze...

Wspólny spacer po Londynie

Sushi?My i British Museum

fot. M. Rabka

fot. M. Rabka

fot. M. Rabka

fot. M. Rabkafot. M. Rabka
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Montijo i muzyka fado

W dniach 5-30 września 2016 r. w Montijo w dys-
trykcie Setubal przebywali: Aleksandra Duda, Paulina
Dworakowska, Dominika Głosek, Klaudia Grembosz,
Wiktoria Grembosz, Sandra Jurga, Roksana Krzak,
Anna Słupińska, Kinga Żokowska - przyszłe ekono-
mistki oraz Katarzyna Centkowska, Norbert Dramo-
wicz, Marta Frelik, Dominika Kania, Natalia Krupa,
Eryk Pawełczyk, Dawid Różalski, Daria Rudnicka,
Klaudia Stępczyńska przyszli technicy organizacji
reklamy wraz z opiekunami: mgr Iloną Król i mgr Mar-
cinem Buckim. 

4 września 2016 roku rozpoczęliśmy swoją wielką
zagraniczną przygodę. Po całodniowej podróży
dotarliśmy na miejsce. Tam zostaliśmy mile zasko-
czeni gościnnością miejscowych oraz niezwykle
gorącym klimatem (39 stopni w cieniu) - „Oh my God”-
to słowa jednego z uczniów. Praktyki w firmach o
wysokich standardach jakości to coś, co skłania do
refleksji, że „praktyka w takim miejscu na pewno
zapadnie mi głęboko w pamięci” albo  „jak sen, z
którego nie będziemy chcieli się obudzić”. "Pogłębianie
swojej wiedzy w branży, z którą będziemy wiązać
przyszłość, polega przede wszystkim na tym, aby
moc w dorosłym życiu odnaleźć się na rynku pracy
poza granicami Polski. Uważam, że po takim pobycie,
tak dobrze wykorzystanym, w pełni się powiodło” –
mówi jeden z opiekunów. 

Grupa razem

Chętnie to zrobię!

Reklama bez tajemnic

Praca z radością

Praca w skupieniu

fot. L. Rozena

fot. M. Bucki

fot. M. Bucki

fot. M. Bucki

fot. M. Bucki
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Wycieczki kulturowe

Zagraniczna praktyka?
Oczywiście!

Ale nie tylko praca wypełniała nam pobyt: Sintra, Cabo
da Roca, Casias to tylko nieliczne miejscowości, które
mieliśmy okazje zobaczyć podczas wycieczek
kulturowych, które zostały dla nas zorganizowane.
Muzea, parki, miejsca, w których rodowici miesz-
kańcy spędzają czas, dały nam możliwość poznania
stylu życia, kultury i obyczajów mieszkańców. „To jest
dla mnie niezapomnianym doświadczeniem” - wypo-
wiada się jedna z uczennic. Zdjęcia czy filmy odzwier-
ciedlają tylko mały odsetek tego co przeżywaliśmy, ale
zostaną jako cenna pamiątka.

Możliwość komunikatywnego porozumiewania się w
innym języku, wspólna integracja z wszystkimi
uczestnikami praktyki, mieszkanie w wysokiej klasy
apartamentach, zajadanie się różnymi potrawami
kuchni portugalskiej czy wreszcie korzystanie z
uroków gorącego klimatu na plażach, każdemu
uczestnikowi na pewno zapadnie głęboko w pamięci i
zostawi po sobie chęć, że - „jak będę miał taką
możliwość, to kiedyś na pewno wrócę w to miejsce”. 
Przyszli praktykanci Ekonomika! Wytrwałość, dążenie
do celu, nauka na wysokim poziomie w szkole - to
wszystko się opłaca i na pewno pomoże w realizacji
marzeń i kto wie... może zaprowadzić też w to
miejsce, co nas uczestników praktyk w Portugalii. 
A naprawdę warto było się starać!

Wybieramy się na wycieczkę

ZwiedzamyPanowie - silna grupa

Morze, plaża...

...i jazda konna!

fot. M. Bucki

fot. M. Buckifot. I. Król
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Job shadowing - Lizbona, Portugalia

Wizyta studyjna w Lizbonie trwała od 27 czerwca do 1 lipca 2016 r. W tym
job shadowing uczestniczyły: mgr inż. Elżbieta Czernik - dyrektor CKZiU,
mgr Edyta Cyganek - wicedyrektor CKZiU, mgr Alicja Fronio - kierownik
szkolenia praktycznego w Technikum nr 1 oraz mgr Iwona Sochacka, mgr
Renata Jadowska, mgr Jolanta Jurkowska, mgr Barbara Kubziakowska -
nauczycielki przedmiotów zawodowych, mgr Agnieszka Naparty-Sowa i
mgr Magdalena Domska - nauczycielki języka angielskiego. 

Pani dyrektor wspomina: "No cóż... Polski system kształcenia zawo-
dowego w ostatnim czasie szuka właściwych rozwiązań związanych ze
zbliżeniem pracodawców do szkół oraz szkół do pracodawców. Odpo-
wiadając na ten kierunek działań, nasza szkoła napisała projekt, który
otrzymał akceptację komisji konkursowej. Nie było łatwe przejście
rekrutacji, oczywiście zgodnie z procedurą obowiązującą w projekcie.
Jednak sama świadomość bycia w Portugali w czerwcu!!! Udało się.
Pełna radości pomyślałam, ciekawe w jakich warunkach uczniowie
portugalscy się uczą, jak jest skonstruowana podstawa programowa, jak
są wyposażone pracownie zawodowe i jakie będziemy mieli warsztaty
zawodowo - poznawcze. Czy będę mogła porównać nasze warunki
kształcenia do ich?. Oczywiście od pierwszego dnia pełna dyscyplina
czasowa, ale oczywiście po stronie polskiej. Zajęcia każdego dnia inne,
poznaliśmy m.in. w jaki sposób odbywa się kształcenie zawodowe w
branży gastronomicznej, ekonomicznej i informatycznej w niepublicznych
szkołach zawodowych. Ciekawostką dla mnie były klasy patronackie
bardzo dobrze wyposażone przez pracodawców w najnowsze urządzenia
technologiczne. Wrażenie zrobiła na mnie szkoła gastronomiczno-
hotelarska, w której uczniowie zajęcia zawodowe odbywają w
rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła posiada pełne zaplecze
dydaktyczne. 
Jednak analizując nasze warunki dydaktyczne obecne i przyszłe mogę
powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości po zrealizowaniu naszego
projektu będziemy mogli być dumni, że sosnowieckie szkoły nie mają
powodu mieć kompleksów. Troska naszych władz miasta powoduje, że
warunki naszej edukacji są na poziomie europejskim.  

Grupa na lotnisku

Zwiedzamy

Warsztaty

W bibliotece

fot. R. Jadowska
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Polska biało-czerwoni

"Nauczyciel też człowiek i po pracy należy mu się
wypoczynek. Już przed wyjazdem wiedziałam, że
podczas pobytu w Lizbonie, Polska będzie grała w
ćwierćfinale EURO 2016 właśnie z Portugalią.
Miałyśmy z koleżankami polskie flagi i inne gadżety,
więc tylko pomalowałyśmy twarze i ruszyłyśmy tego
dnia do największej strefy kibica w Lizbonie. W pew-
nym momencie usłyszałyśmy gwizdek i zobaczyłyś-
my dwóch policjantów machających do nas z prze-
ciwnej strony ulicy. Zaskoczone, trochę wystraszone,
zatrzymałyśmy się. I co? Okazało się, że dzielna
portugalska policja chce sobie zrobić z nami zdjęcie.
Gdy dotarłyśmy na miejsce, nasz głośny doping było
słychać w całej strefie. Po przegranym (niestety)
meczu, miejscowi i tak nam gratulowali. Nie jestem
fanką piłki nożnej, ale to kibicowanie na żywo zapa-
miętam na długo. Może zacznę chodzić na mecze? 
Ten wyjazd to wiele doświadczeń i spostrzeżeń na
temat szkolnictwa zawodowego, poznanie zasad tego
kształcenia w Portugalii, ale również poznanie wielu
wspaniałych i ciekawych turystycznie miejsc. Liczy się
również czas spędzony z miłymi koleżankami
(zwłaszcza w strefie kibica)"  - wspomina pani Iwona
Sochacka

Renata Jadowska - "W czasie pobytu miałam okazję
obserwować szkoły fryzjerskie wyposażone w duże
pracownie fryzjerskie, gdzie uczniowie uczą się
zawodu obsługując klientów szkoły." 
Alicja Fronio - "Byłam uczestnikiem szkolenia – job
shadowing nauczycieli w Portugalii. Poznaliśmy
organizację systemu edukacji kraju przyjmującego.
Mieliśmy możliwość zapoznać się z programami
nauczania, uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów
teoretycznych i praktycznych w swoich branżach.
Wymiana poglądów to niezwykle cenne
doświadczenie. Zajęć było dużo, ale w takim pięknym
miejscu jak Portugalia niemożliwe jest życie tylko
samą  pracą. Zobaczyłam wiele niezwykle urokliwych i
ciekawych miejsc. Spędziłam niezwykły czas w
niezwykłej grupie koleżanek, a tych przeżyć opisać się
nie da." 

Kibicujemy!

W szkole

Na lekcji

Nowoczesna pracownia

Tych przeżyć 
opisać się nie da!
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