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  Pomimo przesunięcia terminu praktyk w Grecji na wrzesień uczniowie przygotowują się do 

wyjazdu. Na tym etapie zakończyliśmy większość zajęć przygotowawczych w zakresie 

przygotowania językowego, przygotowania pedagogicznego, przygotowania kulturowego oraz 

przygotowania zawodowego. Niestety ze względu na panującą pandemie COVID-19 zajęcia odbyły 

się przy użyciu platformy Microsoft Teams. Liczymy na to, że pod koniec czerwca możliwe będzie 

przeprowadzenie spotkania organizacyjnego na terenie szkoły, na którym omówione zostaną 

kwestie organizacyjne oraz formalne. 

 

 

Przygotowanie językowe 
 

 Pomiedzy 11 stycznia 2021r. a 17 kwietnia  2021r. odbyły się  zajęcia z przygotowania 

językowego w ramach projektu Erasmus +. W takcie 18-godzinnego kursu języka angielskiego 

uczniowie utrwalali umiejętności płynnej komunikacji w języku angielskim skupiając się na 

konwersacjach i poszerzaniu słownictwa związanego z podróżowaniem, zatrudnieniem, żywieniem 

oraz zdrowiem .  

W trakcie 8-godzinnego kursu języka angielskiego zawodowego, który odbywał się w czterech 

grupach: informatycznej, mechatronicznej, elektrycznej i samochodowej, uczestnicy utrwalali 

słownictwo specjalistyczne przydatne w codziennej komunikacji w zakładzie pracy. Zajęcia 

prowadziły  Agnieszka Strzelec i Anna Olszowy, nauczyciele języka angielskiego. 

 

Przygotowanie pedagogiczne 
 

 Zajęcia z przygotowania pedagogicznego, prowadzone przez pedagoga szkolnego Marię 

Litwin. Głównym celem tych zajęć był rozwój kompetencji społecznych, wspieranie procesu 

aklimatyzacji w nowym środowisku kulturowym. Omówione zostały metody radzenia sobie ze 

stresem i rozłąką z bliskimi. Ponadto przybliżono podstawowe zasady dobrej komunikacji, 

umiejętności uważnego słuchania oraz pracy w grupie. Zajęcia odbyły się od 8 do 16 marca. 

 

Przygotowanie kulturowe 
 

 W dniach od 15.03.2021 do 22.03.2021 odbyły się zajęcia z przygotowania kulturowego 

prowadzone przez nauczyciela historii, Barbarę Pikora-Lewkowicz. Obejmowały one zagadnienia 

związane z kulturą i historią Grecji. Zajęcia przybliżyły uczestnikom realia kulturowe Grecji, 

zwyczaje Greków, miały na celu przełamanie stereotypów. Poruszone zostały następujące 

zagadnienia: obyczaje, kuchnia grecka, tradycje, stereotypy, sztuka, elementy geografii i turystyki. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie kształcili postawy otwartości i tolerancji. Wiedza 

zdobyta podczas zajęć pozwoli uczestnikom w czasie stażu lepiej zrozumieć nowe środowisko, 

zachowania obywateli obcego kraju oraz pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.  

 

Przygotowanie zawodowe 
 



 Na zajęcia zawodowe uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy w zależności od 

specjalności: informatyczną, mechatroniczną, elektryczną i samochodową. Głównym celem zajęć 

było utrwalenie wiedzy specjalistycznej i umiejętności zawodowych z danego zawodu. 

Zajęcia informatyczne prowadzone przez Marzenę Jargieło, zajęcia mechatroniczne przez Łukasza 

Fila, zajęcia dotyczące pojazdów samochodowych przez Wojciecha Stasiewicza, zajęcia elektryczne 

prowadzone były przez Kazimierę Polańską.  Lekcje te odbyły się w styczniu 2021 roku. 

 

 

 


