
 

Francuzi znowu w naszej szkole i w Gorlicach 

 

We wtorek 5 listopada ekipa pięciu uczniów wraz z opiekunem ze szkoły Lycee Jean Monnet 

z miasta YZEURE we Francji zwiedzała naszą szkołę. Ich wizyta jest związana 

z jednostronnym projektem "Leonardo da Vinci" pod tytułem "Mobilność - Działania 

wspierające uczniów, osoby poszukujące pracy, pracowników i pracodawców". Będą oni 

odbywać praktyczne zajęcia w dziedzinie elektryczności w CKPiU w Gorlicach przez okres 

3 tygodni.  

A jak to się rozpoczęło? 

Oto krótka historia naszych kontaktów i współpracy 

 

 

Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach nawiązał współpracę ze szkołą Lycee 

Jean Monet w maju ubiegłego roku. Francuzi byli zainteresowani organizacją uczniowskich 

praktyk w ramach jednostronnego projektu mobilności. Po wstępnych rozmowach drogą 

mailową, na zaproszenie Dyrekcji , w czerwcu 2013 doszło do wizyty zapoznawczej. Dwoje 

nauczycieli ze szkoły francuskiej przyjechało do Gorlic aby zapoznać się z tutejszymi 

możliwościami w zakresie realizacji praktyki . Zwiedzili ZST i Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Francuzi mieli już doświadczenia związane 

z mobilnością uczniów w krajach europy zachodniej, w doskonałych warunkach, jeśli chodzi 

o bazę.  

Tym bardziej byliśmy dumni, że klimat naszej szkoły i warunki odbywania praktyki 

w CKPiU  spodobały się naszym gościom. 

Przystąpiliśmy więc do realizacji projektu i załatwiania spraw formalnych  

Ze względu na bardzo dobrą współpracę między CKPiU i naszą szkołą przekonanie Pana 

Dyrektora Adama Tarsy do przyjęcia Francuzów na zajęcia praktyczne nie było problemem. 

Baza CKPiU dorównuje, a w niektórych przypadkach przewyższa standardy wyposażenia 

w szkołach europejskich, więc liczymy, że nasi goście wyjadą z wieloma cennymi 

doświadczeniami zawodowymi.  O to na pewno zadba CKPiU, a nam pozostaje dopełnienie 

pozostałych spraw formalnych oraz zapewnienie warunków dobrego i miłego pobytu 

w naszym mieście.  

Uczniowie wraz z opiekunem dotarli do Gorlic już 3 listopada. W dniu następnym młodzież 

naszej szkoły oprowadzała gości, pokazując najciekawsze miejsca naszego miasta. Po 

oficjalnym przywitaniu w ZST oraz w CKPiU Francuzi rozpoczęli zajęcia praktyczne 

współdziałając z uczniami z naszej szkoły. W ZST zapoznali się też z autorskim programem 

do nauki języka angielskiego Alph autorstwa nauczyciela ZST -Pana Marka Potempy, który 

równocześnie jest odpowiedzialny za stronę organizacyjną pobytu naszych gości. Poznali 

także polski system edukacji.  Praca w międzynarodowych grupach wymaga komunikacji 

w języku angielskim, co przyczynia się do podnoszenia poziomu jego znajomości.  

Goście są zainteresowani nie tylko polskimi standardami w dziedzinie elektryczności, ale 

także naszą kulturą i zwyczajami. W sobotę i niedzielę wyjadą do Krakowa i Wieliczki, 

a w przyszłym tygodniu w sobotę chcą zwiedzić Obóz Zagłady w Oświęcimiu, a może uda się 

jeszcze zobaczyć kilka atrakcji turystycznych naszego powiatu? 

Wizyta trwa jeszcze, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że wzbogaca każdą ze stron 

zarówno w wymierne jak i niewymierne wartości. 


