W roku szkolnym 2018/2019 młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
Jana Pawła II w Staszowie po raz kolejny odwiedziła piękne włoskie miasto Rimini,
aby doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe. Tym razem praktyki zawodowe
odbywali przyszli informatycy, logistycy i ekonomiści w okresie od 2 do 28 lutego
2019 r. pod czujnym okiem opiekunów: Pana Pawła Skowrona i Pani Anny
Andrzejczuk.
W malowniczo położonym hotelu Bengasi, w którym młodzież naszej szkoły
miała zapewniony nocleg i wyżywienia na czas trwania praktyk, przywitał nas jego
właściciel wraz z całym personelem. To właśnie on zabiegał i troszczył się o to, aby
nasza młodzież nie miała powodów do narzekania. Po zakwaterowaniu się i krótkim
odpoczynku nastąpiło zwiedzanie najbliższego otoczenia hotelu.

Już pierwszego dnia młodzież naszej szkoły miała możliwość poznania
pięknych zabytków pochodzących jeszcze z okresu rzymskiego takich jak: Most
Tyberiusza czy Łuk Augusta, a także
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Malatestiano oraz miejską fortecę.
Szczególnego uroku tym zabytkom
dodawał blask zachodzącego słońca,
co niezwykle cenili sobie turyści
odwiedzający miasto. Na ich uwagę
zasługiwały jeszcze arkady starego
targu rybnego, najmocniej tętniące
życiem i nabierające majestatycznego
klimatu wieczorem. Jednak chyba
najbardziej
przyciągają
uwagę
zwiedzających dwa place miejskie:
malowniczo położony Piazza Cavour i
Plac Trzech Męczenników położony w
połowie
jednej
z
najbardziej
reprezentacyjnych ulic Rimini – Corso
d’Augusto, która stanowi
formalne
centrum miasta. Oprócz ciekawej

architektury miejskiej uwagę przyciągały muzea, takie jak: Muzeum miejskie
ukazujące postęp kulturowy historii miasta i regionu, Museo degli Sguardi –
posiadające w swoich zbiorach m.in. maski i symbole władzy, a także muzeum
lotnictwa udostępniające zwiedzającym aż 50 samolotów. W sezonie letnim zaś z
pewnością szczególnie przyciągają uwagę wczasowiczów przepiękne nadmorskie
plaże.

Następnego dnia młodzież wyruszyła na miejsce swoich praktyk, które
odbywały się w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie miasta i jego
lokolic. Niezależnie od specjalności
praktyki trwały od poniedziałku do piątku.
Soboty i niedziele były przeznaczone na
odpoczynek. W trakcie trwania praktyk
młodzież miała możliwość doskonalenia

swoich
umiejętności
zawodowych,
zdobywając
nowe
doświadczenie
zawodowe, a także „szlifowania” swoich
umiejętności językowych, gdyż musieli
się komunikować wyłącznie w języku
angielskim.
Oprócz codziennej pracy w trakcie praktyk młodzież odbyła również 10 godzinny kurs języka włoskiego, który pozwolił im być chociaż w niewielkim stopniu
komunikatywnym z mieszkańcami Rimini.
Kolejną atrakcją pobyty naszej młodzieży na praktykach zagranicznych były
dwie wycieczki do malowniczo położonych miast włoskich: do San Marino i do
Wenecji – miasta położonego na wodzie. Z całą pewnością obie miejscowości
wywarły na młodych ludziach ogromne wrażenie i były wspaniałym odpoczynkiem od
codziennej pracy.

Chociaż młodzież odbywała swoje praktyki w terminie zimowym, jednak w tym roku
na pogodę nie można było się żalić, codziennie pięknie świeciło słońce, a
temperatury dochodziły nawet do 16° C. Nasi uczniowie mogli więc korzystać z
„kąpieli słonecznych”, spacerując wzdłuż plaży lub ulicami miasta.
Zimowe praktyki naszej młodzieży zaowocowały z całą pewnością olbrzymią
ilością wrażeń z widoków przepięknego śródziemnomorskiego Rimini, a także zdobyli
oni wiele doświadczenia i umiejętności zawodowych tak potrzebnych na obecnym
dość wymagającym rynku pracy. Życzymy im dalszych sukcesów w dążeniu do
osiągania swoich celów życiowych i zawodowych.

