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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie zakończył
z ostatnim dniem grudnia 2017 roku działania w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje
zawodowe drogą do sukcesu”, realizowanego w ramach projektu PO WER (Program
Operacyjny – Wiedza, Edukacja, Rozwój) Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Erasmus+.
Projekt realizowaliśmy przez dwa lata, w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017. W tym
okresie dwie grupy uczniów wyjechały na praktyki zawodowe do Irlandii. Staż odbywał się
w maju i trwał każdorazowo cztery tygodnie. W tym czasie grupy 3 zawodów: elektryk,
mechatronik i informatyk pracowały w irlandzkich przedsiębiorstwach. Były to zarówno
sklepy ze sprzętem elektronicznym i komputerowym, punkty serwisowe sprzętu
elektronicznego, sprzętu RTV i AGD, warsztaty samochodowe, jak również przedsiębiorstwa,
wykonujące między innymi montaż i serwis instalacji elektrycznych lub punkty serwisowe
sprzętu zabezpieczeń przeciwpożarowych.
W ramach praktyk uczniowie zajmowali się
naprawą sprzętu elektronicznego
i komputerowego, telefonów komórkowych, wyceną wykonywanych usług i naprawionego
sprzętu, a także tworzyli strony internetowe i testowali oprogramowanie komputerowe.
Dokonywali napraw sprzętu RTV i AGD, parkometrów, wymiany uszkodzonych części
samochodowych i czujników przeciwpożarowych. Uczyli się także podstaw obsługi klienta
w punktach serwisowych i wypełniali dokumentację związaną z wykonywaniem zadań
w poszczególnych zawodach.
Weekendowe wycieczki, zorganizowane przez Your International Training pozwoliły lepiej
poznać Irlandię, zieloną wyspę z jej licznymi zabytkami i bogatą kulturą.
Nasi uczniowie mieszkali u rodzin irlandzkich, dzięki czemu mieli okazję do jeszcze lepszego
kontaktu z żywym językiem. Byli pod wrażeniem serdeczności i życzliwości Irlandczyków, ich
pogody ducha i pozytywnego spojrzenia na świat.
Na uroczystym podsumowaniu projektu uczestnicy praktyk przedstawili w formie
prezentacji multimedialnych swoje wrażenia i przeżycia z pobytu na praktykach w Mallow
i Cork w Irlandii, zorganizowanych przez firmę Your International Training. Prezentacje
w dwóch językach: polskim i angielskim, świadczą o tym, że wyjazd przyczynił się nie tylko
do poszerzenia wiedzy i podniesienia umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim
kompetencji językowych. W czasie spotkania podsumowano wszystkie działania oraz
dokonano ewaluacji projektu. Uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły certyfikaty
językowe, certyfikaty ukończenia praktyk i Europass Mobilność.

