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W dniach 25-29 września 2018 roku w Brescia we Włoszech odbyło się czwarte 

spotkanie partnerów projektu pt. "Motivating young Europeans" realizowanego w ramach 

Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+. 

Organizatorem spotkania była szkoła włoska Instituto di Istruzione Superiore di 

Stato. W spotkaniu wzięło udział 10 przedstawicieli instytucji partnerskich w Niemczech, 5 

osób reprezentujących szkołę zawodową LVT Liepajas Valsts Tehnikums na Łotwie. Naszą 

szkołę reprezentowało 5 osób: pani Agnieszka Stańczyk-Jabłońska - koordynator projektu, 

nauczyciele: Małgorzata Szczepańska, Wioletta Dzięgielewska, Anita Kaczanowska, Marcin 

Rosiak oraz 2 uczniów z klasy 4ti. 

Celem spotkania było zwiedzanie różnych zakładów pracy, omówienie materiałów 

potrzebnych do opracowania przewodnika po firmach organizujących staże dla uczniów, 

dyskusja na temat korzyści z takich staży.  

Spotkanie rozpoczęło się wizytą w ratuszu miasta Brescia. Podczas wizyty władze 

miasta zaprezentowały gałęzie przemysłu oraz kierunki rozwoju całego regionu Brescia. 

Potem pod przewodnictwem uczniów z klasy turystycznej ze szkoły włoskiej uczestnicy 

spotkania zwiedzili centrum miasta ze starożytnym Capitolium oraz siedzibę Europe Direct. 

Po południu uczestnicy spotkania zwiedzili 2 zakłady pracy: firmę elektrotechniczną 

Palazzoli S.p.A. oraz Copan Group - światowego lidera w produkcji materiałów i sprzętów 

do badań bakteriologicznych. Wieczorem w ramach poznawania kultury i tradycji kraju 

partnerskiego uczestniczyli w zajęciach z gotowania i własnoręcznie przygotowywali pizzę 

na kolację. 

Drugiego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili zakłady pracy: Santoni - firmę będącą 

częścią Lonati group - światowego lidera w produkcji nowoczesnych maszyn do przemysłu 

tekstylnego,  OMR - światowego lidera w produkcji części samochodowych do aut znanych 

marek, Apindustria - organizację zrzeszającą drobnych przedsiębiorców oraz winiarnię 

Barone Pizzini w Franciacorta. 

Trzeciego dnia odbyła się dyskusja na temat korzyści ze zwiedzania oraz staży w 

firmach. Przedstawiciele zakładów pracy w Niemczech podali korzyści z odbywania staży 

w różnych firmach. Koordynator ze szkoły zawodowej Heinrich-Emanuel-Merck-Schule 

(HEMS) w Darmstadt w Niemczech powiedział, że musimy się skupić na celach projektu, 

by dać uczniom motywację do starania się o pracę w innych krajach europejskich oraz 

zachęcania firm do organizowania staży dla uczniów. Koordynatorzy projektu z każdej 

instytucji partnerskiej dyskutowali o treściach przewodnika po firmach organizujących staże 

dla uczniów, materiałach do szkolenie międzykulturowego oraz zadaniach do umieszczenia 

na platformie Moodle. Potwierdzili też daty kolejnych spotkań. 

Na koniec wszyscy uczestnicy wypełnili online ankietę oceniającą organizację 

spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie było perfekcyjnie zorganizowane. 


