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W dni wolne od pracy, uczniowie
poznawali kulture i atrakcje najwięk-
szych miast Portugalii w tym Lizbone
iporto, zwiedzili takze Guimaraes
- pierwszą stolicę Pońugalii. Mieli oka-
zję spędzic niezapomniane chwiIe
w Fatimie, a takze delektowali się słoń-
cem w środku zimy nad brzegiem Oce-
anu AtIantyckiego.

Pracodawcy bardzo pozytywnie oce,
nili pracowitosc, zaangazowanie i po-
ziom wykształcenia uczniów, którzy zo,
stali wyposażeni w nowe umiejętności
i kwa|ifikacje zawodowe. potwierdzone
dokumentem EU ROPASS, Certyfikat ten
słuzy zapewnieniu obywatelom wszyst-
kich państw UE rownych szans w przed-
stawianiu kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego w sposób zrozumiały nie
tylko w kraju ojczystym, ale w całej Eu-
ropie,

Obecnle rozpoczęliśmy realizację
projektu pt,:,,Pierwsze doświadczenia
zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie
w środowisku międzynarodowym"
w ramach projektu: .,Ponadnarodowa
mobilnośc uczniow i absolwentów oraz
kad ry kształc e n i a zawo d ow e g o" r eallzo-
wanego ze środkow PO WER,

Wartośc tego projektu to 597 509,65
zł i potrwa on dwa lata, Skierowany jest
do uczniow obecnych kIas drugich
i pierwszych wszystkich typów techników.

W ramach tego projektu 15 uczniów
technikum weterynarii wyjedzie do Por-
tugalii, a 16-osobowa grupa uczniow
technikum usług fryzjerskich oraz tech-
nikum zywienia i usług gastronomicz-
nych wyjedzie do Włoch. Najb|izszy staz
realizowany będzie w ramach obowiąz-
kowej praktyki zawodowej w terminie
22.04-13.05.201B r.

Nad oceanem Atlantyckim,

Cóz dodać? Wyjątkowa atmosfera,
niebywałe doświadczenie, doskonałe
moz|iwości do zdobycia nowych prak-

tycznych umiejetności w zawodzie.
zywy kontakt z językiem obcym, nowe
przylażnie i wspomnienia, które pozo-

staną na zawsze w pamię-
ci naszych uczniow, to
wszystko sprawia, ze re-
alizacla takich projektow
to jeden z celow, jaki po-
winien przyswiecac kaz-
dej, dbającej o poziom
wykształcenia swoich
ucznióv,l szko]e.

W ZST-W w Trzcianle
dzięki ogromnemu zaan-
gazowaniu nauczycleli
idyrektora uczniowie
wszystkich kierunków
kształcenia mają mozli-
wosc wyjazdów za grani-
cę i odbywaniastażów za-
wodowych.
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