
Zobacz, gdzie nas poniosło",
Anna
czarniak-pałka

W tym roku mija juz 12 lat odkąd współpracujemy ze szko-

łami i iństytuc jam\'z raznych krajów UE, Tym razem dotarliśmy

aż do dw'óch krajow jednocześnie, W tym samym czasie na-

sza młodzież rea|izowała praktyki zawodowe w ramach sta-

żów zagranicznych w Pońugalii i we Włoszech, Wartość tego

projektu to 597 5O9 65 PLN ma on trwać dwa lata, Skierowany
j".f Oo uczniów obecnych klas drugich i pierwszych wszyst-
'[icr, typOw technikow, ktorzy swoją obowiązkową praktykę

za*odo*ą ma,ją mozliwośc odbyć za granicą,

W dniach 21 04 12,05 1S-osobowa grupa uczniów klas

drugich Technikum Weterynarii wraz z opiekunami przebywa-

ła ni Słygodn!owym stazu zawodowym w Bradze, w Portuga-

lii,realizowanymwramachprojektupt.:]..:i]].....:j::.:.]::::..1:.]]:..:i::..ii]:.

go ruńOu.ru Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edu-

[acia Rozwoj (PO WER) w ramach prolektu Ponadnarodowa

moOitność uózniów i absolwentów oraz kadry kształceniaza-
wodowego. To już nasz trzeci pobyt w Bradze,

Uczniowie odbywali praktykę w gabinetach i klinikach we-

terynaryjnych, gdzie pod okiem pońugalskich weterynarzy zdo-

bywali ;ie;będne doświadczenie zawodowe, Dzięki długofalo-

wL1, uOanei współpracy złirmą BRAGA MOBIL|TY OPEN, zaj-

muiącej się organizacją praktyk zawodowych d|a beneficjen-

tów Ż całej'Európy, nasi uczniowie odbywaliswoje staze w naj-

lepszych ńliniXacń i gabinetach weterynaryjnych w Bradze,

W tym samym czasie, druga grupa uczniów - 1 1 z Techni-

kum UŚług FryŻjerstwa i 5 z Technikum Usług Gastronomicz-

nych wraŹ z Ópiekunami, realizowała swó,i staz w salonach

fryzjerskich i restauracjach w Rimini, we Włoszech, Sistema

turismo to firma, która w pro{esjonalny sposób zajęła się or-

ganizaĄą naszego pobytu.- 
Po iaz pierwszy na staż wyjechali uczniowie klas ll, a nie

jak do tej pory lll i świetnie sobie poradzili, Tego typu wyjazdy

Każdy llczeit,który wybiera technikum wie, że wfaz ze zdobyciem wiedry teoreĘcznei

nabędzieteż umieiętności niezbędne do wykofrywania wytrlLafzonego zawodu, Nie każ-

dy iednak, wlóieraiąc szkołę średnią _ techniczn4, rl]ra taką szansę iaką otwiefa pfzed

ni:rn Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryinych w Trzcianie.

Zwiedzanie Lizbony - Klasztor Hieronimitów,

to niezapomniana lekcja samodzielności oraz mozliwość

sprawdzóniąwłasnych umiejętności zawodowych i językowych

w międzynarodowyrn środowisku.
Czy Óobyt na siaru zagranicznym to tylko praca? Oczywi-

ście nle. W trakcie rtieękendów uczniowie zwiedzali miasta

ÓOu Xralów pańnerskich. Lizbonę, Fatimę i Porto w Portugalii

oraz WÓnecję, San Marino i Santarcangelo we Włoszech, Ko-

rzystali z prońieni słonecznych na plażach hiszpańskiego Vigo

i §ortugaiskiego Povoa de Varzim, a najodwazniejsi mimo sto-

sunkońo niskiej temperatury wody pławili się w Adriatyku,

A gdzie nas poniesie w przyszłym roku? Mamy nadzieję,

że koiejny projekt pozwoli na realizację staży w Maladze,

* Hi"r["ńii'oriz Sofii w Bułgarii. Trzymamy kciuki za jego

powodzenie.

Agnieszka
ćwiek-Frańczak

czenla zawoq
miedzvnarod i .ansowanym ze środków Europejskie-

podczas praktyk
w Bradze.

Plac Św. Marka w Wenecji
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