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Erasmus+/PO WER 
PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU 
 

PALERMO (Sycylia,Włochy) 

07.05.2017  – 03.06.2017  

 
 

Opracowała: Marta Mortka, Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu 
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CEL PROJEKTU 
O Umożliwienie uczniom i uczennicom  

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu odbycia 

praktyki zawodowej zgodnej z ich kierunkiem 

nauczania w instytucjach partnerskich – Tellus 

Education Group Ltd. i SEND celem zwiększenia 

efektywności kształcenia w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Radomiu oraz stworzenia 

absolwentom szkoły dobrych perspektyw zatrudnienia.  
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DOKUMENTY 
O Praktyka zawodowa realizowana jest w systemie ECVET;  

Uczniowie otrzymują: 

O dokumenty Europass Mobilność,  

O dokument potwierdzający zaliczenie praktyki 
zawodowej,  

O certyfikaty zagranicznych instytucji szkoleniowych  

O oraz inne znaczące dokumenty kształcenia 
zawodowego np. referencje 
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ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK 

klasa 3 LG 
Praktyki odbyły się we: 

O Włoszech (SYCYLIA)– P A L E R M O 

 
O W terminie:  07.05.2017 r. – 03.06.2017 r. 

O Liczba uczniów: 10 osób 

O Opiekunowie:  Agnieszka Wierzbicka - Krzak,  

   Marta Mortka 
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UCZESTNICY PRAKTYK 
1. Oliwia Janiec 

2. Cezary Mikołaj Sławiński 

3. Kamila Sobolewska 

4. Aleksandra Monika 
Ryszewska 

5. Michał Kaźmierczak 

6. Dominik Świątkowski 

7. Beata Stąpor 

8. Bartłomiej Miśtal 

9. Jakub Szymon 
Pawlikowski 

10. Emilia Ewa Strzałkowska 
 6 
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PALERMO, SYCYLIA  
(07.05.2017 – 03.06.2017) klasa 3Lg 
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PALERMO, SYCYLIA  
(07.05.2017 – 03.06.2017) klasa 3Lg 

O W czasie pobytu w Palermo uczniowie byli pod 

opieką nauczycieli Agnieszki Wierzbickiej-Krzak 

oraz Marty Mortki.  

 

O Uczniowie odbywali praktyki w 4 dużych 

logistycznych firmach, a w międzyczasie na 

specjalnie zorganizowanym kursie uczyli się języka 

włoskiego, a także doświadczali nowych wrażeń ze 

zwiedzania pięknego Palermo oraz nawiązywania 

przyjaźni. 
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Organizacja przyjmująca  
– partner w projekcie TEVET: 

O SEND AGENZIA PER IL LAVORO E LA 

MOBILITĀ INTERNAZIONALE  
Via Roma 194 -  90133, PALERMO,   

SICILIA, ITALY,  

tel/fax 0039 091 6172420, 

www.sendsicilia.it 
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O Na zdjęciu  

nauczycielka/ 

opiekunka młodzieży 

ze szkoły  

Marta Mortka  

wraz z Eleną Milio 

koordynatorką/ 

partnerem SEND  

w Palermo 
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MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK 

Uczniowie zostali umieszczeni w różnych firmach 

głównie 2/3 uczniów jednej firmie.  
 

O Sklep Grande Migliore - Magazyn  

O Savise Express – Centrum Logistyczne 

O Firma Guajana Ferramenta, Magazyn 

O Firma Randazzo – Firma Transportowo - Logistyczna 
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Zakres obowiązków praktykantów 
wynikał z zakresu kwalifikacji zawodowych 

TECHNIKA LOGISTYKA 
O A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  

                w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

O organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 

O organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych 

O organizowanie i monitorowanie dystrybucji 

 

O A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji   

               procesów transportowych 

O organizowanie i monitorowanie procesów transportowych 

O organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych 

  

O A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  

                w jednostkach organizacyjnych 

O organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach 

gospodarczych 

O organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach 

administracyjnych 17 
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Palermo 3Lg (w czasie pobytu uczniowie 

ukończyli kurs języka włoskiego) 
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CZAS WOLNY PRAKTYKANTÓW  
W PALERMO 

O Wraz z opiekunami uczniowie klasy 3 LG, odbywający praktyki  
w Palermo zwiedzali między innymi: 

O historyczną cześć Palermo oprowadzani przez włoskich 
studentów turystyki wraz z ich nauczycielami. W programie 
mieliśmy Fontannę Pretoria, Kościoły San Martorana oraz San 
Cataldo, piękną katedrę wzniesioną w 1184 roku a także dwa 
parki z niezwykłymi palmami, fikusami, oleandrami i platanami 

O dzielnicę Mondello, gdzie znajduje się nie tylko publiczna plaża 
ale również małe miasteczko z licznymi kafejkami, restauracjami, 
klubami i przystanią na kutry, motorówki i łodzie. Liczne wille w tej 
dzielnicy przy nadmorskiej promenadzie sprawiają że Mondello 
jest uznawane jako ulubione miejsce turystyczne na Sycylii 

O Znane na cały świat Katakumby pod 
klasztorem Kapucynów w Palermo, gdzie znajdują się  mumie,  
w liczbie około 8000, zarówno osób duchownych, jak i świeckich.  19 
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WYCIECZKA PRAKTYKANTÓW DO CEFALŬ 

O Korzystajac z czasu wolnego praktykantów udało się w dniu 
28 maja 2017 roku zorganizować wycieczkę do Cefalú - 
małego urokliwego miasteczka, położonego na północnym 
wybrzeżu Sycylii nad Morzem Tyrreńskim, od Palermo 
oddalonego o około 70 km.  

 

O Cefalú jest jedna z glownych atrakcji turystycznych  
w regionie i co roku przyciaga miliony turystow ze wszystkich 
czesci Sycylii, a takze z Wloch i Europy . 

 

O Morze, mury, zabytkowa zabudowa, wąskie uliczki, piękna  
i zadbana plaża, katedra z XII wieku, czysta i przezroczysta 
woda to atrakcje, których młodzież mogła doświadczyć 
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ZAKOŃCZENIE PRAKTYKI 

O W dniu 02.06.2017 uczniowie z klasy 3 Lg kształcący 

się w zawodzie technik logistyk zakończyli miesięczne 

praktyki zagraniczne w Palermo w ramach projektu 

TEVET. 

 

O Oficjalna cześć zakończenia odbyła się  

w siedzibie naszego sycylijskiego 

 partnera w firmie SEND.  

O Uczniowie otrzymali certyfikaty odbycia  

praktyki zawodowej, a najlepsi również 

specjalne referencje od pracodawców. 
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