
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
W MIECHOWIE

Praktyki zawodowe dla szkół średnich 

o profilu zawodowym w ramach Programu 
ERASMUS+

Projekt pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa moją 
szansą na sukces”



KRETA
4 tygodnie praktyk zagranicznych  05.09 – 30.09

(wylot 03.09 – przylot 01.10) 

Rethymno (Retimno) jest trzecim 
co do wielkości miastem na Krecie, 
położonym na północy wyspy.

Liczba uczniów biorących udział w praktykach - 25



PRAKTYKI 
(6 - 8 godzin dziennie)

W przypadku większości zawodów staże odbywają się 
w firmach zlokalizowanych w pobliżu miejsca 

zakwaterowania uczniów .

W praktykach biorą udział uczniowie Zespołu szkół Nr 1 
w Miechowie, kształcący się w zawodach:

•Technik żywienia i usług gastronomicznych
•Technik logistyk
•Technik geodeta
•Technik handlowiec



ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

• Uczniowie kwaterowani są w hotelu 3 gwiazdkowym 
w miejscowości Rethymno w pokojach 2-3 osobowych 
z łazienką i aneksem kuchennym.

• Posiłki serwowane są 2 razy dziennie. Produkty do 
przygotowania śniadań są dostarczane do pokojów. 

Kolacje są organizowane w restauracji blisko miejsca 
zakwaterowania. 



Plaża miejska – 1 minuta spaceru od miejsca zakwaterowania



Miejsce zakwaterowania uczniów





I wycieczka 
Matala 11 września 2022 r.







Zajęcia przygotowujące do wyjazdu 
(wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne)



Uczniowie w pierwszym tygodniu praktyk



Technik geodeta



Technik logistyk 



Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

Technik handlowiec



Cytując uczniów:

• „Ten tydzień wspominam bardzo miło! Pogoda była idealna, zrobiłem dużo 
zdjęć, jadłem pyszne greckie jedzenie, uczyłem się nowych rzeczy”

• „ Jestem bardzo wdzięczna ze mogę tu być, poznać kulturę Grecji, poznać smaki 
kuchni śródziemnomorskiej i rozwinąć moje umiejętności kulinarne”

• „Pierwszy tydzień praktyk był dla mnie naprawdę pozytywnym zaskoczeniem, 
jestem zadowolona z pobytu w Rethymno”

• „Jestem mega szczęśliwy, że mogę ty być”

• „Mój pracodawca jest bardzo miłym i dobrym człowiekiem”

• „Moja firma poza geodezją zajmuje się projektowaniem willi, a nawet ich 
budowaniem. W tym tygodniu bacznie obserwowałem procesy budowy oraz 
mierzyłem budynki różnymi technikami geodezyjnymi. Jestem zachwycony 
moją praktyką zawodową”


