
w nowym środowi-

sku zawodowym, aby 
ułatwiać im dalszy 

rozwój osobisty. 
Ważne  był też 

umożliwienie uczest-
nikom poznania śro-
dowiska zawodowe-

go, organizacji i kultu-
ry pracy w innym 

kraju, zachęcanie  
do otwartości 

i współpracy, wspie-
ranie zdolności adap-

tacyjnych oraz uwraż-
liwienie na różnice 

mentalne i kulturowe. 
 

Ciąg dalszy na  str. 2 

Młodzież Zespo-

łu Szkół nr 7 w 

Tychach kolejny 

raz szkoliła się za 

granicą. Tym ra-

zem praktyki od-

były się na Cy-

prze w ramach 

projektu „Staże 

i praktyki zagra-

niczne dla osób 

kształcących się 

i szkolących za-

wodowo”. Był on  

realizowany 

przez FRSE w ra-

mach Europej-

skiego Funduszu 

Społecznego – 

Programu Ope-

racyjnego Kapi-

tał Ludzki na za-

sadach Progra-

mu Leonardo da 

Vinci będącego 

częścią Progra-

mu „Uczenie się 

przez całe ży-

cie”. 
 

Głównym celem 
stażu było wspiera-

nie uczestników 
działań szkolenio-
wych w zdobywaniu 

i wykorzystywaniu 
wiedzy, umiejętno-

ści i kwalifikacji  

CYPR - BYLIŚMY TAM! 

Zespół  Szkół  nr  7  w Tychach  

NASZA GAZETKA 
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Praktyka w hotelu Ama-

thus w Limassol była dla 

nas cennym doświadczeniem. 

Zarówno dla osób pracują-

cych w kuchni, jak i na sali. 

Była to świetna okazja dla 

podszkolenia języka angiel-

skiego oraz zdobycia umiejęt-

ności potrzebnych w pracy  

w 5* hotelu. Praca  na Cyprze 

charakteryzowała się jasno 

określonymi zadaniami: każdy 

wiedział, jakie są jego obo-

wiązki.  

Praktykanci z grupy 2. 

 Najlepszą i najbardziej przy-

jemną wycieczką była podróż 

na najpiękniejszą plażę w Eu-

ropie, czyli Nissi Beach na 

Ayia Napie. Zażyliśmy tam 

kąpieli w pięknym, przejrzy-

stym, błękitnym morzu i opa-

laliśmy się. W Larnace zwie-

dziliśmy kościół św. Łazarza. 

Odwiedziliśmy również Cavo 

Greco - niewielkie wzgórze,  

z którego rozciągają sie prze-

cudne widoki na Cypr i mo-

rze.   

Praktykanci z grupy 4. 

 

 

 

 

  

Następnym miejscem, które 

odwiedziliśmy, była Plaża 

Afrodyty. Pani Ewa opowie-

działa nam legendę o narodzi-

nach Afrodyty oraz o tym, że 

kamienie, po których chodziła 

bogini piękności, przybierały 

kształt serca. Mówiła też,  

że jeśli znajdziemy takie serce 

i podarujemy je ukochanej 

osobie, to nasza miłość prze-

trwa wszystko i będzie trwała 

wiecznie. Im więcej takich 

kamieni, tym miłość będzie 

mocniejsza. Każda z nas opu-

ściła to miejsce z pełnymi 

kieszeniami „miłości”.  

Praktykanci z grupy  3. 

       RELACJE UCZESTNIKÓW STAŻU  

ciąg dalszy… 

 

Poza doskonaleniem w zawodzie młodzież realizo-

wała program kulturowy, dzięki któremu miała oka-

zję poznać wyjątkowo urokliwe miejsca na Cyprze. 

Uczniowie zwiedzili  starożytne miasta Kurion, Mo-

nastyr Kykkos w Górach Troodos, plażę Afrodyty, 

Święte Ogrody Jeroskipu, Pręgierz Apostoła Pawła 

oraz cenne mozaiki w Pafos, klasztor Świętego 

Krzyża w Omodos, a także Holly Church, Katedrę 

Madrości Bożej "Hagia Sofia" w tureckiej części Ni-

kozji i Stare Miasto Laiki Gitonia. Była również wy-

cieczka do Larnaki i na najpiękniejszą plażę w Euro-

pie Agia Napa. 

 
 
W drugim semestrze rozpoczyna się rekrutacja 

wśród uczniów ZS nr 7 na kolejny staż, tym razem 

realizowany na Majorce: Gastronomia i hotelar-

stwo Balearów szansą na karierę zawodową 

dla tyskich kucharzy i hotelarzy. 

Realizacja programu Leonardo da Vinci  umożliwiła 

uczniom naszej szkoły odbywanie praktyk we Wło-

szech, w Norwegii, na Malcie i na Cyprze. Teraz 

czeka na nich Majorka.   

Praktykanci z grupy 1.  


