
RELACJA Z WYJAZDU STAŻOWEGO DO WŁOCH 

 
W dniach od 04 do 24 listopada 2018 r. 19 uczniów i uczennic, z czterech żorskich szkół technicznych 
(CKZiU, ZS nr 2, ZSO, ZSS) pod okiem 2 nauczycieli wzięło udział, w koordynowanych przez Żorską Izbę 
Gospodarczą stażach zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie inwestuję w przyszłość – 
VI edycja staży” we Włoszech.  
Uczniowie odbywali staże we włoskich firmach z różnych branż,  zależnie od ich kierunku kształcenia. 
W tym wyjeździe wzięli udział uczniowie z profilu technik: analityk, obsługi turystycznej, hotelarstwa, 
gazownictwa, organizacji reklamy, ekonomista, logistyk czy  żywienia i usług gastronomicznych.  
Tak jak przed każdym wyjazdem młodzież, przeszła intensywne kursy językowe, kulturowe, warsztaty 
aktywizacyjne, szkolenia BHP i  trening interpersonalny. 
Uczestnicy zakwaterowani byli Padwie gdzie również w dużej mierze odbywały się staże zawodowe.  
W dni wolne uczniowie zwiedzali najciekawsze miejsca w Padwie. Zorganizowane były również 
całodzienne wycieczki do Werony oraz Wenecji. 
 
Dzięki takim projektom nasza młodzież ma okazje do podniesienia swoich umiejętności zawodowych i 
językowych, nauki samodzielności, zaradności, odpowiedzialności oraz poznania kultury, stylu życia i 
pracy kraju przyjmującego.   
 
Co sami uczniowie podkreślili w anonimowych ankietach tak opisując swoją włoską przygodę: 

 „Zdecydowanie zwiększyła się moja pewność siebie i zaradność. Upewniłam się również co do wyboru zawodu” 

 „Nauczyłam się samodzielności i odpowiedzialności. poznałam nowy kraj, kulturę i pracę”  

 „Nauczyłam się wielu technik laboratoryjnych, poznałam nową kulturę, język. Staż pomoże mi znaleźć przyszłą 

pracę i łatwiej nawiązać kontakty”.  

Uczestnicy poproszeni o podsumowanie stażu w maksymalnie pięciu słowach odpowiadali: 

 „doświadczenie, samodzielność, elastyczność” 

 „było rewelacyjnie” 

 „bardzo przydatne doświadczenie w życiu”. 

 
Bardzo dziękujemy Szkołom Partnerskim za współpracę przy tegorocznej edycji: 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 

 Zespół Szkół Informatyczno-Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Żorach 

 Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach (Technikum nr 4) 

 Zespół Szkół Społecznych im. „Wspólnej Europy” w Żorach 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 


