SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PODRÓŻY I WYCIECZEK

Realizator projektu: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Partner projektu: Your International Training
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów
techników poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej.
Cele szczegółowe projektu: Wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych
uczestników praktyk, Nabycie nowych umiejętności zawodowych skorelowanych ze
zdobywanymi kwalifikacjami w międzynarodowym środowisku pracy, Wzbogacenie wiedzy
o kulturze innego kraju europejskiego, Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
radzenia sobie ze stresem Podniesienie swojej samooceny zawodowej, Zdobycie certyfikatów
potwierdzenie nabycie nowych umiejętności oraz udział w praktyce.
Uczestnicy projektu:
Uczestnikami drugiej mobilności projektu „Czas na Staż” w ramach programu Erasmus
plus było w sumie 13 uczniów oraz jeden opiekun - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Projekt był skierowany do 4 uczniów branży mechanik pojazdów samochodowych, 3 uczniów
z branży poligraficznej oraz 6 uczniów z agrobiznesu.
Uczestnicy praktyk wzięli udział w spotkaniach organizacyjnych, w trakcie których
omawiano wszystkie szczegóły związane ze praktyką. Zostały przygotowane Euroapassy CV
i wysłane do Irlandii. Zgodnie z założeniami programu uczestnicy przed wyjazdem zostali
objęci przygotowaniem: językowym, pedagogiczno – psychologicznym i kulturowym.
Podróż
W dniu 14 października 2018 roku o godz. 17:00 czasu polskiego druga 13 osobowa
mobilność wraz z opiekunem udała się w drogę do Irlandii do małej miejscowości Youghal na
praktyki zawodowe. Szkoła zapewniła uczestnikom podróż spod szkoły z Wyszogrodu na
lotnisko w Modlinie, skąd polecieli do Shannon w Irlandii. Następnie uczestnicy zostali
odebrani z lotniska i zawiezieni do miejsca docelowego tj. miejscowości Youghal. Po długiej

podróży młodzież dotarła na miejsce wczesnym rankiem 15 października. Pierwszego dnia
odbyło się spotkanie organizacyjne. Omówiono wszelkie kwestie dotyczące praktyk i
zakwaterowania.
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oddelegowano każdego na miejsce praktyk w celu zapoznania się z nim i poznanie zakładu
pracy. W godzinach popołudniowych po wszelkich spotkaniach uczniowie wraz z opiekunami
poszli na spacer nadmorską promenadą. Tego dnia pogoda przywitała grupę z Wyszogrodu
bezchmurnym, słonecznym niebem.
Praktyki odbywały się w Firmach zgodnych z kierunkiem kształcenia. Uczestnicy odbywali
szkolenia w grupie z Irlandczykami, tak by uczestnik mógł nabyć umiejętność pracy w
zespole/grupie, a także doskonalić j. angielski.
Kolejno każdy z uczestników odbył praktykę zawodową w zakładzie:
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Nauczyciele/ opiekunowie udawali się do miejsc pracy naszych praktykantów, celem
sprawdzenia warunków pracy, zakresu wykonywanych obowiązków. Monitoring miał
również na celu wspierać emocjonalnie naszych uczniów i udzielać cennych porad.
W dniu 20 października (sobota) 13 osobowa grupa drugiej mobilności wraz z opiekunem
projektu „Czas na Staż” w ramach programu Erasmus plus udali się na zaplanowane
wycieczki.
Pierwszą z nich była wycieczka do Glenshelane. Glenshelane składa się z długiej zalesionej
doliny, która biegnie po obu stronach rzeki Glenshelane i ma rozległą sieć leśnych dróg,
szlaków i mostów, które zapewniają spacerowiczom szeroki wybór między krótkimi
spacerami i długimi spacerami. Musieliśmy przejść szlak przez las, który ma mieszankę dębu,
buka i mnóstwo peelingu. Ścieżki prowadzące przez las ukazywały malownicze scenerie i
połączenia mnóstwa gatunków drzew i krzewów porośniętych mchem. Wzdłuż całej drogi
rozciągał się rwący strumyk, który dodatkowo uatrakcyjniał wędrówkę. Po dość
wyczerpującym spacerze, który niemalże cały czas zmuszał nas do wędrówki pod górę
udaliśmy się autokarem do miejscowości Ardmore. Spacer ten prowadzi na klifowe ścieżki,
drobne drogi i uliczki, a także stanowiska widokowe z różnorodną florą, fauną i ptasią
przyrodą oraz wspaniałe krajobrazy przybrzeżne. Szczególną uwagę przykuwały małe
nadmorskie klify. Spędziliśmy tu dłuższą chwilę, aby nacieszyć wzrok przepięknym
widokiem i słonecznym niebem.
W niedzielę 28 października wybraliśmy się przepięknym górskim szlakiem wprost pod 80
metrowy wodospad położony w górach Comeragh w pobliżu Lemybrien w hrabstwie
Waterford. Tego dnia było bardzo wietrznie, zaś sama droga biegła cały czas pod górę. W
trakcie wędrówki dodatkową atrakcją były okazałe owce i kozy pasące się na zboczach
gór. Mimo bardzo silnego i porywistego wiatru, a także stromych podejść cały wysiłek
włożony w pokonanie tego szlaku się opłacał. Jednymi słowami wycieczka była bardzo
udana.
Uczniowie twierdzą, że nie zmarnowali ani chwili będąc w Irlandii. Po stażu, który trwał od
9:00 do 16:00 dziennie, spotykali się na lokalnych wyprawach, czy też na zakupach.

