W ramach projektu Erasmus + pt. „Czas na dobry staż!” nr 2019-1-PL01-KA102-063711,
realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+, sektora
Kształcenie i szkolenia zawodowe, na praktykę zawodową wyjechało 20 uczniów wraz z 2 opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu, kształcących się w profilu technik logistyk z klas II i III. Organizacją przyjmującą
w projekcie jest Kika Mobility Training Center Ltd., Agios Stefanos, Grecja.
Miesięczna mobilność uczniów odbyła się w terminie 06.09 – 03.10.2020 w regionie Pieria.
Młodzież z Lubnia zakwaterowana była w miejscowości w Platamonas w hotelu Olympus Thea,
a na praktyki dowożeni byli do pobliskich firm logistyczno – spedycyjnych lub warsztaty w sali
szkoleniowej.
Nasi uczniowie w dni robocze odbywali przede wszystkim praktyki zawodowe. Podzielni na
mniejsze podzespoły, pod okiem mentorów i opiekunów zapoznali się z funkcjonowaniem
greckich przedsiębiorstw logistycznych, obsługą hal i magazynów, rozmieszczeniem towarów,
optymalizacją i zarządzaniem transportem, dokumentami i programami magazynowo –
sprzedażowymi oraz efektownym rozmieszczeniem produktów na paletach.
W czasie wolnym od praktyk uczniowie poznawali grecką kulturę, życie codzienne Greków, ich
zwyczaje oraz zwiedzali najważniejsze atrakcje turystyczne regionu. W weekendy odbył się rej
na wyspę Skiathos wraz ze zwiedzaniem wyspy i czasem wolnym na plaży Kukunaries, a także
zwiedzanie Meteorów – prawosławnych klasztorów na wzniesieniach skalnych w miejscowości Kalmbaka i drugiego największego miasta w Grecji, czyli Thessaloniki. W tygodniu udało
się też zwiedzić pobliskie atrakcje, takie jak: Wąwóz rzeki Enipeas w górskim miasteczku
Litochoro, pobliski zamek Krzyżowców w Platamonas, uroczą wioskę Palios Panteleimonas
położoną na wysokości 600 m n.p.m. Masywu Olimpu, miejscowość Ambelakia u podnóży góry
Ossa oraz Dolinę Tembii - wąwóz w greckiej prowincji Tesalia pomiędzy Olimpem, a górami
Ossa, którego dnem płynie rzeka Pinios. Podczas zorganizowanego w hotelu wieczoru
greckiego młodzież poznała tradycyjną grecką muzyką oraz zespół, który zaprezentował
ludowy taniec Sirtaki.
Wyjazd na mobilność poprzedzony był rekrutacją oraz szeregiem przygotowań z języka
angielskiego, greckiego, kultury oraz warsztatów pedagogicznych, z których przygotowane
zostały zaświadczenia. W ramach odbycia stażu uczestnicy otrzymają Certyfikaty oraz
dokumenty Europass Mobilność potwierdzające nabyte kompetencje i kwalifikacje.
Po więcej zdjęć z praktyk w Grecji zapraszamy na stronę Facebook’a:
Czas na dobry staż - Erasmus w Grecji uczniów z Lubnia
…obrazki na następnych stronach :-)

