
Sprawozdanie ze stażu zawodowego Sprawozdanie ze stażu zawodowego 
w Grecji.w Grecji.

 Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu: 

„Zagraniczna praktyka zawodowa - możliwością poszerzenia 

naszych perspektyw zawodowych” realizowanego ze środków 

PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe.



Zajęcia przygotowująceZajęcia przygotowujące

 Uczniowie zdobywający zawodowy fach w zawodach fryzjer, mechanik 

pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik i kucharz, 

zakwalifikowani do wyjazdu na staż, w lutym uczestniczyli w zajęciach 

wprowadzających w kulturę Grecji, w zajęciach doskonalących 

znajomość języka angielskiego, a także w spotkaniach integracyjnych.
  



W ramach przygotowań do wyjazdu w 
dn. 12-13.02.2018 r. uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach 
wprowadzających w kulturę Grecji, w 
zajęciach doskonalących znajomość 
języka angielskiego, a także w 
spotkaniach integracyjnych. Uczniowie 
spotkali się w Bursie Szkolnej w 
Zambrowie.



Grecja – geografia, Grecja – geografia, 
historia, kultura, historia, kultura, 

język język Niezwykle interesujące było 
spotkanie z ks. Rafałem Wawreniukiem, 

prawosłanym duchownym, który podzielił się 
własnymi doświadczeniami z pobytu w tym 
pięknym kraju i opowiedział o zwyczajach, 

które tam panują.



Wyjazd na stażWyjazd na staż

 15 kwietnia 2018 r. – 38 uczestników projektu wraz z trzema opiekunami: panią Małgorzatą 

Korytkowską, panią Barbarą Głębocką oraz panem Zdzisławem Chodakowskim, wyjechało na 

staż zawodowy do Leptokarii. 



PodróżPodróż



Zakwaterowanie w hotelu Poseidon Zakwaterowanie w hotelu Poseidon 
PalacePalace



Spotkanie organizacyjneSpotkanie organizacyjne



Zajęcia BHPZajęcia BHP



Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne



Uczniowie kształcący się w zawodach gastronomicznych wyruszyli do pobliskiej 
miejscowości Nea Mesagkala. Tam w kameralnym, rodzinnym hotelu Golden Sun 
przygotowywali tradycyjną grecką zapiekankę – musakę. Pod czujnym okiem greckiego 
kucharza Pana Nikosa udało się im przygotować pyszny posiłek dla gości hotelu.



Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne
 w hotelu Golden Sun w hotelu Golden Sun



Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne
 w hotelu Golden Sun w hotelu Golden Sun



Uczniowie przygotowują tradycyjny grecki sos na bazie 
jogurtu z ogórkami i czosnkiem- tzatziki, a także 
marynują mięso na gyros.



Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne

 Uczniowie uczący się w zawodach gastronomicznych podczas pobytu w Grecji pracują między innymi w 
dziale F&B hotelu Poseidon Palace. Uczą się pracy na sali a także uczestniczą we wszystkich pracach 
prowadzonych w hotelowej kuchni.





Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne

 Mechanicy pojazdów samochodowych pogłębiali 
swoje umiejętności w warsztacie znajdującym się w 
mieście Larissa. Tam szkolili ich mechanicy z Grecji, 
między innymi właściciel warsztatu Pan Janis. 
Chłopcy mieli okazję przeprowadzić diagnostykę 
między innymi greckiego radiowozu.



Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne



`



Mechanicy Mechanicy 
pogłębiają swoją pogłębiają swoją 
wiedzęwiedzę



Mechanicy doskonalą swoje umiejętności w 
warsztacie w pobliskiej Larisie.



                      Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne
Uczennice kształcące się w zawodzie fryzjer odwiedziły salon Barbar SHOP 
LUX w mieście Larisa. Tam pod okiem profesjonalnych fryzjerów szlifowały 
swoje umiejętności.





Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne

 Na specjalne zaproszenie do hotelu Poseidon Palace przyjechali dwaj greccy fryzjerzy- panowie 
Stefano i Jazon z salonu Barber SHOP LUX. Podczas pokazu prezentowali naszym stażystkom 
jak zadbać o nowoczesny wizerunek mężczyzn.

https://www.facebook.com/StefanosTsiwlis/?fref=mentions


Fryzjerki uczą się Fryzjerki uczą się 
strzyżenia strzyżenia 
męskiegomęskiego



Zajęcia praktyczneZajęcia praktyczne

 Do hotelu Poseidon Palace przyjechała grecka fryzjerka, która przeprowadziła szkolenie dla 
uczennic na temat modelowania, stylizacji, strzyżenia damskiego. Stażystki mogły zgłębić tajniki 
kolejnych technik fryzjerskich.



Instruktorka uczy sztuki fryzjerstwa Instruktorka uczy sztuki fryzjerstwa 
krok po kroku na modelkachkrok po kroku na modelkach



Uczniowie uczestniczyli w szkoleniach baristycznych prowadzonych w hotelu 
Poseidon Palace. Nauczyli się sporządzać klasyczne kawy oraz typowo greckie kawy 
na zimno typu fredo i frappe, które na co dzień nie pije się w Polsce. 



Przyszli piekarze mieli także okazję obserwacji procesu Przyszli piekarze mieli także okazję obserwacji procesu 
wypiekania chleba w miejscowej piekarni. wypiekania chleba w miejscowej piekarni. 



PiekarzPiekarz
 wyjaśnia etapy  wyjaśnia etapy 

produkcji pieczywaprodukcji pieczywa



Wycieczki i inne atrakcjeWycieczki i inne atrakcje

 Staż w Grecji to nie tylko praktyczna nauka zawodu. To często także niepowtarzalna okazja na 

poznanie historii i kultury Grecji. Każdemu potrzebna jest chwila wytchnienia - to zrozumiałe. 

Uczniowie relaksowali się na różne sposoby:

 - wycieczka na grecką wyspę Skiathos

 - wycieczka do Nei Pori,

 - zwiedzanie Meteorów,

 - podziwianie widoków z Masywu Olimpu,

 - spacer kanionem rzeki Enipeas,

 - wycieczka do Salonik.

 



W porcie w Amaliapoli czekał na 
nas jeden ze statķów kapitana 
Kostasa.



Zwiedzaliśmy miasteczko - stolicę wyspy

 



Wypoczywaliśmy na 
złotej plaży Koukonaries 

i sprawdziliśmy 
temperaturę wody.



W trakcie rejsu uczniowie uczestniczyli w licznych animacjach. Między 
innymi uczyli się wraz z kapitanem prawdziwych greckich tańców.



Wycieczka do Nei PoriWycieczka do Nei Pori

 Stażyści odwiedzili targ w pobliskiej miejscowości Nei Pori, gdzie mieli okazję zapoznać się z 
lokalnymi produktami. Wizyta była szczególnie interesująca dla uczniów kształcących się w 
zawodach gastronomicznych, ponieważ mogli oni przygotować się do realizacji zadań 
związanych z planowaniem żywienia. 



Wycieczka do Nei PoriWycieczka do Nei Pori
(zakupy na targu)(zakupy na targu)



Wycieczka na MeteoryWycieczka na Meteory

 Uczniowie przebywający w Grecji czas pomiędzy praktykami wykorzystują na 
odwiedzanie najbardziej charakterystycznych miejsc na turystycznej mapie 
Grecji.
Jednym z takich miejsc są Meteory, czyli zespół skał wyrosłych na równinie 
regionu Thesalia. Na tych skałach setki lat temu zaczęli wieść pustelniczy żywot 
mnisi. Z czasem postały tam aż 24 klasztory, do dziś zachowało się jedynie 
6. Jeden z nich - monastyr św. Warlama odwiedzili nasi stażyści.
W planie znalazł się również czas na odwiedzenie małego kościółka św. 
Paraskewi, położonego w Dolinie Tempi. 
Uczniowie mieli okazję symbolicznie przemyć się w źródełku Afrodyty - ta 
„kąpiel” zapewni im piękno i wieczną młodość.



Trzeba pamiętać o zabraniu Trzeba pamiętać o zabraniu 
odpowiedniego stroju; panie odpowiedniego stroju; panie 
muszę mieć długie spódnice i muszę mieć długie spódnice i 
zakryte ramiona. Panowie zakryte ramiona. Panowie 
powinni mieć zakryte powinni mieć zakryte 
kolana.kolana.





Sanktuarium św. Pareskiewi, Sanktuarium św. Pareskiewi, 
słynne miejsce pielgrzymek słynne miejsce pielgrzymek 
wyznawców prawosławia. wyznawców prawosławia. 
Sanktuarium wykute jest w skale. Sanktuarium wykute jest w skale. 
W pobliżu sanktuarium znajduje W pobliżu sanktuarium znajduje 
się mityczne źródło Afrodyty.się mityczne źródło Afrodyty.



Zwiedzamy Masyw OlimpuZwiedzamy Masyw Olimpu

Zwiedzamy Masyw Olimpu



Wycieczka do kanionu EnipeasWycieczka do kanionu Enipeas



Wycieczka do SalonikWycieczka do Salonik



Świątynia Agia SofiaŚwiątynia Agia Sofia





Starożytny Łuk GaleriuszaStarożytny Łuk Galeriusza



Biała Wieża, symbol Biała Wieża, symbol 
SalonikSalonik



Zwiedzanie zamku w PlatamonasZwiedzanie zamku w Platamonas





Wieczór greckiWieczór grecki



Najbardziej Najbardziej 
popularną popularną 
wersją tańca w wersją tańca w 
Grecji Grecji 
jest korowód.jest korowód.



Grecki wieczórGrecki wieczór
 po polsku. po polsku.



Efekty wyjazduEfekty wyjazdu

 Praktyki zawodowe przyczyniły się do zwiększenia 
kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycia przez nich 
doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku 
zwiększając tym samym ich atrakacyjność na rynku pracy. 
Staż był także szansą dla młodych ludzi na udoskonalenie 
zdolności językowych oraz rozwinięcie wiedzy dotyczącej 
kultury Grecji.



Efekty wyjazduEfekty wyjazdu

 Podsumowując, praktyki w Grecji na pewno umożliwiły 
uczniom możliwość rozwoju zawodowego i zapewne dla 
wielu były niesamowitą przygodą, w czasie której poznali 
„kawałek świata”, zakosztowali innego życia, stali się 
bardziej komunikatywni, otwarci i odważni a przy okazji 
poprawili znajomość języka angielskiego.
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