
Praktyki zawodowe na Malcie w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez 

europejskie staże” 

W dniach 28.08-25.09.2020r. dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych odbyło praktykę zawodową w Marsaskali na Malcie. Staże były 

elementem projektu „Jakość  

w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”realizowanego w ramach programu 

Erasmus+.  

W celu ułatwienia adaptacji w nowym środowisku 

uczestnicy projektu, przed  wyjazdem na staże, odbyli 

przygotowanie kulturowe, uczestniczyli w warsztatach   

z pedagogiem oraz odbyli  kurs języka angielskiego na  

platformie językowej OLS. Ponadto młodzież została 

wyposażona w profesjonalną odzież stosownie 

do charakteru wykonywanej pracy. 

Uczniowie  klas technikum zawodowego  

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz technik hotelarstwa Paulina Michałowska, Wiktoria 

Saskowska oraz Natalia Konikowska odbyli swoje 

praktyki w Drieght Ltd., a Amelia Pawlicka i Dominika 

Fira pracowały w Uncle Matt’s Ltd. Uczniowie klasy 

trzeciej technikum w zawodzie technik budownictwa: 

Dawid Janecki, Adam Wójcik, Dawid Piotrowski i Michał 

Cholewa praktykę realizowali w przedsiębiorstwie 

budowlanym Bilom Construction Ltd, natomiast 

uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik informatyk 

Bartosz Zboch i Gracjan Jasnos odbyli swoją praktykę w 

firmie informatycznej TCTC.  W trakcie stażu uczniowie  pracowali zgodnie z opracowanym 

wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony 

w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” – 

ECVET.  

Staż odbywał się w wymiarze 40 godzin tygodniowo a uczniom 

przysługiwały dwa dni wolnego w tygodniu. Praktyki zawodowe mają 

na calu zaznajomić uczniów z praktyczną stroną zawodu w którym się 

kształcą oraz rozwinąć ich zawodowe wiadomości teoretyczne. Staż za 

granicą jest również szansą na rozwój umiejętności językowych, 

interpersonalnych, pomaga poznać rynek pracy oraz zobaczyć z bliska 

inne kultury.  

Uczniowie w restauracjach byli odpowiedzialni 

za utrzymywanie czystości i porządku, kompleksową obsługę gości, 

w tym przygotowywanie sal poprzez nakrywanie do stołu,  doskonalili umiejętności z zakresu 

obsługi urządzeń gastronomicznych, a także kulturę zachowania oraz komunikację w języku 

angielskim. Stażyści nauczyli się metody podawania potraw i napojów, odpowiadali 

za przygotowanie zamówień w barze.  



Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa zdobyli wiedzę 

praktyczną, m.in.  z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji 

i kontrolowania robót budowlanych, rozpoznawania elementów zagospodarowania terenu 

budowy, rozróżniania środków transportu stosowanego w budownictwie, a także 

przestrzegania zasad transportu i składowania materiałów budowlanych.  

Wśród zadań uczniów technikum z zawodzie technik informatyk znalazły się 

montaż/demontaż urządzeń, dokonywanie aktualizacji systemu operacyjnego, instalacja 

sterowników do urządzeń systemu komputerowego, modyfikacja/tworzenie kont 

użytkowników, czy tworzenie kopii zapasowych za pomocą odpowiednich narzędzi. 

W czasie wolnym uczniowie mieli możliwość poznawać z bliska piękno Malty, jej 

bogatej kultury i gościnnych ludzi. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Marsaxlokk – 

niewielkiej wioski rybackiej, gdzie mogli zobaczyć tradycyjne łodzie zwane luzzu. Kolejną 

wycieczką w której uczestniczyli stażyści była wyprawa do Valetty, stolicy Malty, która 

swoim malowniczym położeniem, strukturą i nagromadzeniem ciekawych miejsc przyciąga 

masę turystów. Inną wycieczką w której uczestniczyła część uczniów była piesza wycieczka 

do St. Peter’s Pool - naturalnego basenu utworzonego w zatoce morskiej wśród skał. 

Uczniowie mieli także możliwość  wybrać się do Golden Bay - jednej z najpiękniejszych plaż 

na Malcie słynącej z pięknych widoków i krystalicznie czystej wody.  

Ostatnią wycieczką w której brali udział 

stażyści była wycieczka w różne miejsca na 

Malcie – odwiedziliśmy Blue Grotto, pięknie 

położoną jaskinię w południowej części wyspy, 

gdzie mieliśmy możliwość wpłynąć do jaskiń z 

niesamowicie błękitną wodą, Mdinę – dawną 

stolicę Malty, dziś zwaną Cichym Miastem ze 

względu na spokój jaki w nim panuje. Mogliśmy 

tam podziwiać piękne budowle i wspaniałe 

widoki, gdyż miasto jest położone na najwyższym 

wzniesieniu w okolicy. Ostatnim przystankiem 

podczas tej wycieczki była Wioska Rzemiosła – 

miejsce, gdzie pracują rzemieślnicy i tworzą rękodzieła. 

Podczas czterotygodniowej praktyki uczniowie 

zdobyli ogromne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, 

podnosząc kwalifikacje zawodowe. Używanie na co dzień 

języka obcego i obcowanie z różnorodnymi sytuacjami w 

pracy sprawiło, że byli coraz bardziej pewni siebie 

i samodzielni. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności, 

podnieśli kwalifikacje zawodowe, kompetencje językowe 

i wielokulturowe. Osiągnęli wielowymiarowe korzyści: 

zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne.  


