
Zespół Szkół Im. Bolesława Podedwornego w 
Niećkowie

„Po doświadczenie do Włoch”
Grupa 1.



Uczniowie Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, kształcący 
się w zawodach: 
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
• informatyk,
•  ekonomista,
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
w ramach realizacji projektu „Po doświadczenie do Włoch” wyjechali w 20-osobowej 
grupie, pod opieką dwóch nauczycieli do Spoleto.

Okres stażu trwał od 25.06.2018 do 6.07.2018.
 Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli: 
 w zajęciach pedagogicznych, przygotowujących do radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych;
 w kursie języka włoskiego, historii i kultury włoskiej oraz udzielania pierwszej 

pomocy;
 w spotkaniach z policjantem, dotyczących zagrożeń terroryzmem i możliwych 

kontaktów z imigrantami,   pochodzącymi z innych krajów kulturowych itp.



Miejsce docelowe 
stażu

Spoleto

Zakwaterowanie Via Villa Redenta, 
1 – 06049 
SPOLETO



Po długiej, ale pełnej ciekawych wrażeń 
podróży samolotem, 

na trasie Warszawa-Rzym, oraz dalej 
autokarem znaleźliśmy się w Spoleto, 

by zakwaterować się w zabytkowej Villi 
Redenta.







Dzień 1. „Rzut okiem” na Spoleto

Po krótkim egzaminie diagnozującym 
znajomość języka włoskiego, udaliśmy się na 
wspólny spacer po Spoleto…













Dzień 2. Poznajemy miejsca 
stażu
CESVOL Centro Servizi Per il volontariato

•Kamil Cimochowski
Azzurra Soc.Coop.Sociale
•Sylwia Chrzanowska
•Magdalena Tyszka
•Monika Wróblewska



Dzień 2. Poznajemy miejsca 
stażu

Azienda Agraria Tommaso Coricelli
•Łukasz Bieńkowski
•Patryk Chrzanowski
•Artur Konopka

•Dawid Matysiewicz
•Patryk Rąg

•Michał Wołyniec



Dzień 2. Poznajemy miejsca 
stażu

Ristorante Cuore & Sapore
•Patrycja Wiśniewska

Flaminia Bus
•Magdalena Milanowska

•Anna Szczesik



Dzień 2. Poznajemy miejsca 
stażu

Ristorante Sabatini
•Ewelina Biedrzycka
•Julia Klaudia Pawluk

Osteria dell’Enoteca
•Agnieszka Ladzińska



Dzień 2. Poznajemy miejsca 
stażu

Asscurazioni Cattolica - Futoro
•Katarzyna Kowalska
•Natalia Jabłońska

Publi M2 DI MORONI MARCELLO
•Patryk Sulewski
•Bartosz Wiśniewski



Dzień 3. Pierwsze doświadczenia 
w pracy



Dzień 4. Kształcimy swoje 
umiejętności…



Dzień 5. …by pokazać je przed Dzień 5. …by pokazać je przed 
opiekunamiopiekunami



Dzień 5. …by pokazać je przed Dzień 5. …by pokazać je przed 
opiekunamiopiekunami



Weekend w Italii



Dzień 6. Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu



Dzień 6. Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu



Dzień 6. Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu



Dzień 6. Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu



Dzień 7. Asyż



Dzień 7. Asyż



Dzień 7. Asyż



Dzień 7. Asyż



Dzień 8. Zrelaksowani i pełni 
energii wróciliśmy po nowe 
doświadczenia na miejsca stażu



Dzień 8. Zrelaksowani i pełni 
energii wróciliśmy po nowe 
doświadczenia na miejsca stażu



Dzień 9. Coraz więcej już 
umiemy…



Dzień 10. Chętnie kontynuujemy 
rozpoczęte dzieło…



Dzień 11. To jeszcze nie koniec, 
to jeszcze trwa



Dzień 12. Osiągnęliśmy swój cel 



Dzień 13. Zadowoleni ze stażu 
wracamy 
do Polski



Efekty projektu
• Pogłębienie umiejętności zawodowych w branży mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki, informatycznej, ekonomicznej i 
żywieniowej.

• Nabycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z 
przekraczaniem barier międzykulturowych w pracy zawodowej.

• Poszerzenie zasobu słownictwa w zakresie posługiwania się 
językiem obcym.

• Zdobycie doświadczenia w używaniu sprzętu technicznego w 
miejscu stażu.
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