„Europejska mobilność dobrą praktyką na start” to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół w
Szczekocinach, którego zagranicznym partnerem jest organizacja YouNet z Bolonii. Działania są
dofinansowane z Programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Grupa 20 uczniów swoją przygodę z Włochami już zakończyła. Odbyli staże we włoskich firmach.
Cele projektu w odniesieniu do uczniów to:
- wzrost kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, osobistych i organizacyjnych,
- wzrost szans na zatrudnienie,
- zdobycie doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy, poznanie zasad
funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw,
- podniesienie motywacji młodych osób, usamodzielnienie i wzrost poczucia własnej wartości,
- podniesienie znajomości innych kultur i wartości europejskich.
Nabyte podczas stażu kompetencje zostały potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty
ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.
Poniżej kilka zdjęć z miejsc odbywania stażu.

Dominik i Norbert podczas stażu w zawodzie elektryk i mechanik pojazdów samochodowych

Na zdjęciu powyżej Sebastian i Miłosz
Po prawej Krystian podczas pracy przy obrabiarce CNC.

Uczniowie odbywali staż w zawodzie operator obrabiarek skrawających.
W czasie wolnym uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Wenecji, Florencji oraz zwiedzali Bolonię,
miasto w którym mieszkali.
Bolonia, stolica regionu Emilia-Romania oraz miasto z czerwonej cegły, które słynie z krytych arkad
oraz z najstarszego istniejącego uniwersytetu.

Jadąc do Bolonii liczyliśmy na nowe kulinarno-smakowe doświadczenia. Nawet we Włoszech,
kraju o najlepszych składnikach i najsmaczniejszej kuchni, Bolonia wyróżnia się na tyle, że
zyskała tytuł kulinarnej stolicy Włoch.
Wenecja – najbardziej romantyczne miasto świata
Do Wenecji dotarliśmy koleją. Wśród plątaniny wąskich, brukowanych uliczek i uroczych
mostków przerzuconych nad kanałami dotarliśmy do serca Wenecji Placu Świętego Marka,
który najlepiej prezentuje się z tarasu Bazyliki Św. Marka.

Florencja działa na zmysły
W trzeci weekend pobytu odwiedziliśmy stolicę Toskanii, Florencję. Byliśmy w grudniu kiedy
jest chłodniej i mniej turystów, ale przez to spokojniej, ciekawiej i bardziej romantycznie.
Tutaj nawet carabinieri noszą mundury zaprojektowane przez Giorgio Armaniego. To miasto
gdzie wszędzie jest blisko, można je zwiedzać na piechotę. Spacerując po mieście nie sposób
uciec od historii i sztuki.

Wyjazd do Włoch i uczestnictwo w stażu to znakomita okazja do nabycia nowych umiejętności
zawodowych. Poza zawodowymi korzyściami był także okazją do poznania kultury, historii, zabytków,
atrakcji turystycznych odwiedzanych miast, takich jak Wenecja, Florencja i Bolonia. Młodzież uczyła
się samodzielności w nowych warunkach, rozwiązywania pojawiających się problemów i współpracy
w grupie.
Staż to inwestycja w przyszłość młodych osób. Udział w projekcie był również wspaniałą przygodą.
Uczestnicy projektu i opiekunowie

