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2019

Lizbona

Do Lizbony udało się 17 

uczniów wraz z dwoma 

opiekunkami w terminie 

od 25 lutego do 22 marca 

2019.



Staż odbył się w firmie CENFIM

Przyszli mechatronicy składali układy elektryczne i pneumatyczne, uczyli się programowania 

sterowników, montowali urządzenia. Programowanie sterowników i podłączanie elementów na 

realnych urządzeniach było dla uczniów najbardziej ekscytujące, ponieważ wtedy właśnie 

sprawdzali, czy to, co zaprojektowali działa, jeśli nie – nanosili poprawki.



2019 

Rimini

Od 18 marca do 12 

kwietnia 2019 r. uczniowie 

odbywali praktyki w 

prywatnych warsztatach 

samochodowych: „Eni

Alberto Semprini”, 

„Autodel” oraz w firmie 

Bookstones di Marco Sassi. 



Uczniowie mieli okazję m.in.:  wykonać przeglądy sezonowe, wymienić olej, 
wykonać serwis ogumienia. Poćwiczyć naprawy związane z układem zasilania 
silnika, naprawy związane z osprzętem elektrycznym, naprawy oświetlenia, 
naprawy związane z układem hamulcowym, kierowniczym i układem 
zawieszenia.



Jak oceniają praktykę przyszli 
informatycy?

◦ Praktyka we Włoszech dała nam wiele 

doświadczenia w tworzeniu stron oraz 

pokazała, jak wygląda praca w 

firmach związanych z naszym 

zawodem. Nauczyliśmy się dużo w 

kwestii łączenia strony z bazą danych 

oraz zabezpieczania jej przed 

nieupoważnionym dostępem. W 

czasie trwania praktyk wykorzystaliśmy 

wiedzę z zakresu HTML, CSS oraz PHP, 

którą nabyliśmy w szkole.



Miejsca, które uczniowie zwiedzili:

San Marino Ankona



Gradara San Giuliano



WENECJA

• Rejs statkiem w kierunku 

Placu Świętego Marka,

• przejście przez wąskie 

uliczki miasta do mostu 

Rialto,

• Pałac Dożów, 

• Bazylika Świętego 

Marka,

• wieża zegarowa, teatr.
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Ravenna

Największy 

park rozrywki 

we Włoszech  

Mirabilandia.



Sofia

2019 

15 uczniów – 4 

automatyków i 11 

mechatroników – od 30 

września do 25 

października 2019 r. 

odbywała praktyki w 

trzech firmach: Ecologica, 

Mirafiori oraz Eurohold.



Uczniowie brali udział w lokalizowaniu błędów systemowych, 
podstawowych naprawach i zabiegach serwisowych.



Praktykanci zwiedzili stolicę Bułgarii



Wyjazd czwartej grupy 
na staże zagraniczne 

był zaplanowany na 

przełom kwietnia i maja 

2020 r. Jednak z 

powodu pandemii 

wyjazd odwołano, a 

uczniowie zrekrutowani 

do udziału 

w praktykach w Rimini, 
pozostali w domu. 

Praktyki miesięczne 

realizowali w formie 

projektu edukacyjnego. 



Podobny los spotkał kolejną grupę uczniów – 17 informatyków –
od października 2020 r. znowu rozpoczęło się zdalne nauczanie i 
obostrzenia uniemożliwiły wyjazd na zagraniczne praktyki.



Rimini 

2021

po raz trzeci zrekrutowano 

uczniów na wyjazd do 

Rimini. Tym razem się 

udało! Wśród osób 

uczestniczących w 

stażach byli tegoroczni 

maturzyści, czyli 

uczniowie, którzy mieli 

wziąć udział w wyjeździe 

w pierwszym terminie. 

Praktyki w Rimini odbyły 

się od 5 do 30 lipca 2021 r. 



17 uczniów w zawodach technik informatyk i technik pojazdów 
samochodowych odbyła praktyki zawodowe w renomowanym centrum 
szkoleniowym Sistema Turismo w Rimini. Uczniowie zapoznają się z modelem 
pracy we Włoszech i z funkcjonowaniem małych przedsiębiorstw na 
europejskim rynku pracy.



Elettrauto e Officina

Meccanica Bedetti

Pierino & C SNC

Uczeń Krzysztof Grolik na 

praktykach zawodowych w 

Rimini.

Uczeń miał możliwość 

doskonalenia swoich 

umiejętności pod okiem 

doświadczonych 

elektromechaników w 

warsztacie Elettrauto e Officina

Meccanica Bedetti Pierino & C 

SNC.



Praktykanci mieli okazję przyswoić podstawy języka 
włoskiego dodatkowo wzbogaconego o 
słownictwo specjalistyczne.



WYCIECZKI

Kompetencje 

kulturowe –

nieodzowny aspekt 

praktyk 

zawodowych w 

ramach programu 

POWER VET.





CERTYFIKATY

Certyfikaty 

potwierdzające odbycie 

stażu w ramach projektu 

„Europejskie praktyki 

zawodowe dla uczniów 

rybnickiego Tygla” 

uczniowie otrzymali w 

siedzibie firmy 

SistemaTurismo.



CZY WARTO JECHAĆ NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE? 

Odpowiedz jest prosta – warto! Praktyki otwierają nowe możliwości. Dzięki nim 

można udoskonalić swoje umiejętności w zawodzie, poznać nową kulturę wraz 

z jego otoczką, nowych ludzi czy potrenować swoje umiejętności językowe. Praktyki 

zapadają w pamięć i niełatwo o nich zapomnieć. Ponadto powyższe praktyki 

wzbogacają nasze CV.

- uczeń ZST, Dominik Deszczka, uczestnik praktyk w Rimini 2021.

OPINIA UCZNIA



Czy warto organizować praktyki zagraniczne?

Oczywiście, że tak. Zdecydowana większość uczestników wyjazdów na staże 

zagraniczne zgodnie twierdzi, że rozwinęła przede wszystkim umiejętności praktyczne, 

ale nie tylko. Uczniowie naszej szkoły wykazali się także przedsiębiorczością, 

świadomością preferowanych stylów uczenia się oraz wiedzą techniczną i naukową. 

Nasi zagraniczni partnerzy zgodnie podkreślali, że praktykanci z ZST świetnie sobie radzą. 

Nauczyciele – opiekunowie z dumą słuchali bardzo pozytywnych informacji zwrotnych.  

- wicedyrektor ZST, Gabriela Smyczek-Jądro.

Opinia 

nauczyciela



PODSUMOWANIE

◦ Projekt „Europejskie praktyki 

zawodowe uczniów 

rybnickiego Tygla” zakończył 

się 30 września 2021 r. Z 

powodu pandemii okres jego 

realizacji został przedłużony o 

12 miesięcy. Dzięki temu 

wszystkie zaplanowane 

wyjazdy zostały zrealizowane. 



56 uczniów otrzymało wsparcie w postaci kursów 
przygotowujących z języka kraju, w którym odbywały się 
praktyki, języka angielskiego zawodowego oraz zajęć z 

psychologiem i doradcą zawodowym. Wsparciem było także 
sfinansowanie kosztów podróży, kosztów zakwaterowania 

i wyżywienia, kosztów transportu miejskiego, wycieczek 
zaplanowanych w budżecie przez organizację wysyłającą 

i pośredniczącą. 

podsumowanie



Pozostałą kwotę ze wsparcia indywidualnego i kosztów 
podróży wypłacano uczestnikom jako „kieszonkowe”. Każdy 
uczeń otrzymał także certyfikaty potwierdzające odbyte za 

granicą staże oraz dokument „Europass Mobilność”.

podsumowanie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

koniec

Prezentację przygotowała: Karolina Doliba.


