
                                            

                  
Podsumowanie stażu zawodowego w Grecji uczniów z ZS nr 3 w Pabianicach

Już po raz trzeci Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, jako beneficjent realizuje projekt, 
który jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna, konkurs 2019. Łączna kwota dofinansowania wynosi 148 902,00 
euro, a projekt realizowany jest w okresie 12 miesięcy, od 01/06/2019 r. do 31/05/2020 r. 
W ramach projektu pt. „Europejski staż – dobrym startem w przyszłość” nr 2019-1-PL01-KA102-064267 
praktykę zawodową w Grecji odbyło 82 uczniów kształcących się w profilu technik ekonomista, technik logistyk, 
technik usług fryzjerskich oraz technik fotografii i multimediów. Młodzież odbyła zagraniczny staż w dwóch 
turach mobilność, 44 uczniów oraz 4 opiekunów w terminie 07-18/10/2019 r. oraz 38 uczniów oraz 4 
opiekunów w okresie 21/10-01/11/20219 r..
Grecką organizacją przyjmującą, odpowiedzialną za realizację i przebieg praktyk na miejscu, zakwaterowania i 
opiekę nad grupą podczas mobilności oraz realizację programu kulturowego była Kika Mobility Training Center 
Ltd., Greece.
Podczas stażu nasza młodzież rozwijała kompetencje zawodowe, realizując zadania zgodnie z programem 
praktyk w poszczególnych przedsiębiorstwach, według swoich profili kształcenia. Ekonomiści poznali system 
podatkowy stosowany w Grecji; wystawiali dokumenty sprzedażowe, magazynowe, księgowe w systemach 
komputerowych używanych w firmie; poznali sposoby rejestrowania, gromadzenia i przechowywania 
dokumentów; nauczyli się prostych analiz ekonomicznych. Logistycy zapoznali się z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw spedycyjno – magazynowych; poznali sposoby transportu i składowania towaru; nauczyli się 
prowadzenia i wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych; pracowali na systemach i programach 
komputerowych używanych w firmie. Technicy fotografii i multimediów pod okiem Pana Kostasa nauczyli się 
posługiwać terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej w języku angielskim; przeprowadzać sesję 
studyjne i plenerowe; odpowiednio kadrować obraz oraz dobierać oświetlenie, a także wykorzystywać programy
graficzne do obróbki zdjęć. Na koniec stażu odbyła się wystawa najlepszych zdjęć uczniów, wykonanych podczas 
praktyk. Fryzjerzy pod okiem Pani Ranii oraz pracowników Barber Shop poznali praktycznie jak dobierać fryzury 
do kształtu twarzy; zapoznali się z odpowiednią pielęgnacją włosów; ćwiczyli techniki strzyżenia, koloryzacji oraz
modelowania. 
Prócz rozwoju umiejętności zawodowych, które są kluczowe podczas staży w ramach programu Erasmus +, 
uczniowie z ZS nr 3 w Pabianicach pogłębili także kompetencje miękkie. Podczas mobilności wykorzystali 
posługiwanie się językiem angielskim, poszerzyli umiejętności organizacyjne, funkcjonowanie w grupie, 
zarządzanie czasem pracy. 
Młodzież skorzystała również ze zorganizowanego programu kulturowego w Grecji, w ramach którego zwiedzili 
Meteory – wpisany na listę UNESCO kompleks prawosławnych klasztorów, wybudowanych na wzniesieniach 
skalnych. Podczas weekendu odbył się rejs statkiem wraz z animacjami na wyspę Skiathos. Popołudniami, w 
czasie wolnym od praktyk uczestnicy odwiedzili okolice Masywu Olimpu – wioskę Palios Panteleimonas oraz 
wąwóz rzeki Enipea, nieopodal miasteczka Litochoro. 
Podsumowaniem stażu była ceremonia rozdania certyfikatów w wersji polskiej i angielskiej, na której uczestnicy 
przedstawili innym uczniom i kadrze prezentację multimedialną z realizacji praktyk. W dalszym ciągu trwają 
działania ewaluacyjne i upowszechniające projekt, a także przygotowywanie dokumentów Europass Mobilność. 
Zagraniczna praktyka pozwoliła na rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych, poznanie 
innej kultury europejskiej, a także integracji w grupie.   

Obszerna fotorelacja z praktyk i całego wyjazdu znajduje się na Facebook-u prowadzonym przez młodzież i 
opiekunów: https://www.facebook.com/Europejski-sta%C5%BC-dobrym-startem-w-przysz%C5%82o%C5%9B
%C4%87-123213419080775/?modal=admin_todo_tour 
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