Praktyki zawodowe za granicą w ramach realizacji projektu „Jakość
w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” z programu Erasmus+

W dniach od 28 września do 22 października 2020 r. czworo uczniów z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa

oraz

technik informatyk, odbyło praktykę zawodową w hotelu oraz w firmie informatycznej
w Marsaskali na Malcie. Malta jest wyspą położoną na Morzu Śródziemnym. To najdalej
wysunięte na południe państwo Europy. Znajduje się pomiędzy Sycylią a Tunezją – wyspę
Malta od brzegu Sycylii dzieli tylko 81 km w linii prostej, a od Tunisu – mniej niż 300 km.

W celu ułatwienia adaptacji w nowym środowisku uczestnicy projektu przed wyjazdem na
staże odbyli przygotowanie kulturowe, uczestniczyli w warsztatach z psychologiem,
pedagogiem i policjantem oraz ukończyli kurs języka angielskiego na platformie językowej
OLS.
Uczennice z klasy IV Technikum Zawodowego kształcące się w zawodzie technik
hotelarstwa: Kamila Błoch, Zuzanna Ziółkowska pracowały w hotelu dwugwiazdkowym
i restauracji – bar na plaży.

Uczennice w hotelu i

restauracjach były odpowiedzialne za utrzymywanie czystości

i porządku, kompleksową obsługę gości, w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do
stołu, zastawy stołowej do rodzaju posiłków, doskonaliły umiejętności z zakresu obsługi gości
także kulturę zachowania, oraz komunikację w języku angielskim.

Uczniowie kształcący się w klasie trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik
informatyk : Hubert Kwiecień Damian Ratańczuk pracowali TCTC firmie informatycznej,
zajmującej się szkoleniem młodzieży z podstaw informatyki. Uczniowie w firmie zajmowali
się miedzy innymi

konfigurowaniem ustawieniem personalnym systemu operacyjnego

według zaleceń klienta, udostępnianiem i ochroną zasobów lokalnych i sieciowych, tworzyli
konta użytkowników w systemie komputerowym.

W czasie wolnym stażyści zwiedzili wiele atrakcyjnych miejsc turystycznych na Malcie,
doskonaląc naukę języka angielskiego, zwiedzili Vallettę, stolicę, która w 2018 r. została
wybrana Europejską Stolicą Kultury. Nagromadzenie ponad 310 zabytków na powierzchni
55 ha sprawiło, że miasto od 1980 r. jest wpisane na listę UNESCO. Zobaczyli Błękitną Grotę
(Blue Grotto) położoną nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości Żurrieq,
Marsaxlokk wieś rybacką, w której można podziwiać jeden z najbardziej malowniczych
krajobrazów na wyspie. Uczniowie zwiedzili Mdinę dawną stolicę Malty, jedną
z najpiękniejszych miejscowości w basenie Morza Śródziemnego.

Podczas stażu uczniowie zdobyli wielkie doświadczenie, wiedzę i umiejętności, podnosząc
kwalifikacje zawodowe. Doskonalili

naukę języka, a tym samym coraz większą

jego

znajomość. W czasie odbywania praktyki uczniowie byli coraz bardziej pewni siebie
i samodzielni. Pracodawcy w hotelu jak i firmie komputerowej docenili trud i zaangażowanie
uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny ze stażu.

