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

 

Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, już po raz czwarty jako beneficjent realizuje projekt, 

który jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna, konkurs 2020. Łączna kwota dofinansowania wynosi 148 902,00 

euro, a projekt realizowany jest w okresie 12 miesięcy, od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 roku. 

W ramach projektu pt. „Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość” nr 2020-1-PL01-KA102- 080467 

praktykę zawodową w Grecji odbyła pierwsza grupa uczniów, łącznie 41 osób kształcących się w profilu technik 

usług fryzjerskich oraz technik hotelarstwa. Młodzież odbyła zagraniczny staż w terminie 23.05 – 05.06.2021 r. 

wraz z czterema opiekunami – nauczycielami ze szkoły.  

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. Fryzjerzy pod okiem specjalisty 

oraz pracowników Barber Shop poznali praktycznie jak dobierać fryzury do kształtu twarzy; zapoznali się z 

odpowiednią pielęgnacją włosów; ćwiczyli techniki strzyżenia, koloryzacji oraz modelowania. Hotelarze w 

Poseidon Palace zajmowali się sprzątaniem pokoi hotelowych, pracą na recepcji, serwisie restauracyjnym oraz 

przygotowywaniem kaw i napoi w hotelowym barze.   

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 angielskiej, przez Prezesa organizacji 

przyjmującej oraz opiekunów praktyk, na której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z 

praktyk. Uczniowie bardzo miło wspominają dwutygodniową mobilność w Grecji, która była dla nich 

niezapomnianym doświadczeniem. Poniżej wypowiedzi kilku z nich: 

 

„Moim zdaniem praktyki były bardzo ciekawe, ponieważ poznałam nowe sposoby sprzątania pokoi, system 

rezerwacji  oraz dowiedziałam się jak hotel koduje karty do pokoi gości. Kolejnym etapem praktyk byla obsługa 

gości hotelowych w restauracji, gdzie przekonałam się jak wygląda obsługa w hotelu Posejdon Pałace. Oprócz 

pracy były także przyjemności. Najbardziej zapamiętam rejs statkiem na wyspę Pagatikos. Na statku zjedliśmy 

pyszne tradycyjne greckie specjały. Również ciekawa byla wycieczka do wąwozu Enipeas, gdzie widziałam 

wodospady Zeusa. Widok był cudowny.” - Karolina Gajzler 

 

„W Grecji najbardziej spodobało mi się to, że ludzie są tutaj bardzo mili. Niesamowicie cieszyli się gdy 

powiedziałam coś po grecku. Bardzo podobał mi się wyjazd na stary Pantaleimon, gdzie mogliśmy spróbować 

lokalnych nalewek. W Grecji oprócz pięknych widoków poznałam również nowe, bardzo ciekawe potrawy - moje 

serce skradł grecki dip tzatziki i kawa mrożona (jest bardzo mocna). Na praktykach nauczyłam się sporo na 

temat fryzjerstwa - od koloryzacji aż po skomplikowane strzyżenia. Dowiedziałam się dużo na temat mitologii 

greckiej, spędziłam miło czas na grach integracyjnych i basenie. Wyjazd uważam za bardzo udany, polecam 

każdemu 🙂” – Milena Siubdzia  
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„Pod koniec maja wraz z innymi uczniami ZS3 w Pabianicach wyjechałem na staż zawodowy do Grecji. 

Zajęcia praktyczne odbywałem w niesamowicie urokliwym Poseidon Palace w Leptokarii. Hotel był miejscem 

żywcem wyjętym z reklam biur podróży. Dwa baseny, boisko sportowe, tawerna i restauracja z widokiem na 

plażę i ogromną ilość rześkiego morskiego powietrza. 

Pogoda dopisywała nam niemal przez cały wyjazd, ale nawet deszcz nie był w stanie zepsuć mi pobytu w tym 

miejscu. Pomimo pandemii nauczyciele i opiekunowie spisali się na medal zapewniając nam nie tylko 

bezpieczeństwo, ale także wiele niezapomnianych chwil. Nigdy nie zapomnę panoramy Starego Pantalejmonu 

czy klasztorów w miejscowości Kalambaki i na pewno będę wracał myślami do tych miejsc. Podczas chwilowego 

załamania pogody opiekunowie zapewniali nam zajęcia ruchowe i integracyjne. 

Nie wolno oczywiście pominąć głównego celu mojego wyjazdu, czyli nauki zawodu. W moim przypadku jest to 

hotelarstwo. Praktyki odbywałem na miejscu, co dało mi rzadką możliwość przyjrzenia się pracy tak wielkiego 

obiektu "od kuchni" . Sama praca była oczywiście nieco męcząca, ale dała mi niesamowicie dużo. 

Ogromnie cieszę się że miałem możliwość wzięcia udziału w tym wyjeździe. Staż zawodowy połączony z 

poznawaniem innych krajów i kultur to pomysł na szóstkę! Jestem pewien że będę wspominać tę przygodę przez 

wiele wiele lat.” – Mateusz Dziedziczak  

 

Aktualnie w Grecji odbywa praktyki nasza kolejna grupa uczniów z drugiej mobilności (06.06 – 19.06.2021), 

logistycy oraz technicy fotografii i multimediów.  

 

Obszerna fotorelacja z praktyk i całego wyjazdu znajduje się na Facebook-u prowadzonym przez młodzież i 

opiekunów – ZS 3 Pabianice Erasmus + 2020: https://www.facebook.com/ZS-3-Pabianice-Erasmus-2020-

102807148669128 

 

Dodatkowo chcielibyśmy wspomnieć o ogromnym sukcesie Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach, który otrzymał 

akredytację w programie Erasmus + na lata 2021-2027, co daje możliwość realizacji praktyk i staży zawodowych 

przez najbliższe 5 lat.  
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