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PRAKTYKA
bezGRANIC

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-048141, pt. „Praktyka bez granic” jest realizowany na 
zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Praktyki Zawodowe
08.04.2019 – 19.04.2019

O SZKOLE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza 
Poniatowskiego w Czarnocinie to placówka edukacyjna 

z wieloletnią tradycją, która w swojej niemal 100-letniej historii 
przeszła wiele zmian. Na mocy ostatnich z nich, w skład 
Zespołu Szkół wchodzi m.in. Technikum w Czarnocinie, które 
kształci w takich zawodach jak technik architektury krajobrazu, 
technik rolnik czy technik żywienia i usług gastronomicznych, 
które zostały uwzględnione w realizacji projektu dotyczącego 
organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów w ramach projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego” wchodzącego w skład Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu 
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Poprzez 
swoje codziennie funkcjonowanie, a także tego typu dodatkowe 
inicjatywy szkoła realizuje założone cele i zadania, dając uczniom 
możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale także 
bezcennego doświadczenia oraz sprawdzenia swoich umiejętności 
w praktyce, podczas spotkania z właściwym rynkiem pracy tak 
w kraju, jak i za granicą.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. J. Poniatowskiego mieli okazję już drugi raz wziąć udział 

w projekcie dedykowanym realizacji zagranicznych mobilności 
zawodowych, obejmujących implementację programów praktyk 
dla 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik architektury krajobrazu oraz technik 
rolnik. Realizacja projektu pozwoliła naszym uczniom skorzystać 
z 2-tygodniowego doświadczenia będącego doskonałą okazją 
zarówno do rozwoju zawodowego, jak i osobistego.  Przebywając 
w Grecji nasi uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoje horyzonty, 
poznać realia życia i pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także 
czerpać z najlepszych praktyk najbardziej rozwiniętych branży 
greckiej gospodarki, jakim jest turystyka oraz rolnictwo, łączące 
w sobie wiele przedsięwzięć międzysektorowych.
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CELE PROJEKTU
Chęć realizacji projektu wynikała przede wszystkim:
1. z istniejących w naszej społeczności szkolnej i lokalnej  

problemów i potrzeb związanych z przedwczesnym 
kończeniem nauki, biernością pracodawców niebędących 
w stanie zapewnić uczniom wystarczającej liczby miejsc dla 
realizacji staży i praktyk, wysokim bezrobociem, zamknięciem 
środowiska na nowe możliwości i wyzwania;

2. z chęci powtórzenia rezultatów jakie dotąd przyniósł wcześniej 
zrealizowany projekt. 

W związku z powyższym, głównym celem projektu było 
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego oraz stworzenie możliwości rozwoju kompetencji 32 
uczniów, które w niedalekiej przyszłości mogłyby się przyczynić 
do podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia 
i samozatrudnienia w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Realizacja projektu miała ponadto na celu:
• zdobycie przez uczestników projektu cennego doświadczenia 

zawodowego w międzynarodowym środowisku,
• poprawę praktycznych umiejętności uczniów, celem 

podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności i zwiększenia 
konkurencyjności uczniów na rynku europejskim,

• zwiększenie mobilności uczestników poprzez promocję krajów 
europejskich,

• zwiększenie efektywności w poszukiwaniu nowych 
doświadczeń i ciągłego poszerzenia wiedzy oraz kompetencji 
potrzebnych do samodoskonalenia swoich umiejętności,

• wywarcie wpływu na podniesienie poziomu kształcenia 
zawodowego w powiecie,

• kształtowanie świadomości europejskiej lokalnej społeczności,
• dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb 

zmieniającego się rynku pracy,
• wzmocnienie pewności siebie uczestników projektu, 

pomagające w swobodnym poruszaniu się na europejskim 
rynku pracy,

• zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji 
społecznych, językowych oraz kulturowych uczniów szkoły, 
a to może skutkować szybszą możliwością znalezienia pracy,

• pogłębianie procesu integracji europejskiej wśród uczniów 
poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa nawiązania 
koleżeńskich kontaktów z greckimi rówieśnikami, co może 
skutkować znalezieniem wspólnej płaszczyzny do budowania 
międzynarodowych przyjaźni,

• poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Greków, 
a także krajów z regionu Morza Śródziemnego,

• nawiązanie długofalowej współpracy między ZSCKU 
a partnerem greckim i innymi przedsiębiorstwami 
zagranicznymi,

• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w oparciu o wymianę 
dobrych praktyk z zagranicznym partnerem,

• podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, co 
może skutkować pozyskaniem nowych uczniów chcących się 
rozwijać w kierunku kształcenia zawodowego.

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte, zarówno na poziomie 
projektu, zaangażowanych instytucji, jak i uczestników, którzy 
zdecydowanie podnieśli swoje kompetencje – tak zawodowe, 
jak i językowe czy społeczne, co widocznie przekłada się na ich 
pewność siebie, otwartość na podejmowanie nowych działań czy 
też ogólną aktywność społeczną.
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Pozwoliło im to na rozwinięcie szeregu kompetencji, w tym:

Wiedzy związanej z: 
• Rozróżnianiem zadań należących do osób pracujących na 

poszczególnych stanowiskach.
• Rodzajami surowców, dodatków do żywności 

i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej.
• Rozróżnianiem maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji 

gastronomicznej oraz ich podzespołów, a także sposobów użycia.
• Oznakowaniem żywności.
• Dobieraniem warunków do przechowywania żywności.
• Znajomością receptur kuchni greckiej, śródziemnomorskiej 

i europejskiej.

Umiejętności związanych z:
• Przewidywaniem zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia 

i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.
• Organizacją stanowiska pracy.
• Stosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych.
• Przestrzeganiem zasad racjonalnego wykorzystania surowców, 

gospodarki odpadami, racjonalnego żywienia.
• Dokonywaniem oceny organoleptycznej i jakościowej żywności 

przestrzegając zasad z tym związanych.
• Klasyfikowaniem żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, 

wartości odżywczej i przydatności kulinarnej.
• Rozpoznawaniem zmian zachodzących w przechowywanej 

żywności.
• Stosowaniem receptur gastronomicznych.
• Dobieraniem surowców do sporządzania potraw i napojów.
• Sporządzaniem półproduktów oraz potraw i napojów.
• Rozpoznawaniem zmian zachodzących w żywności podczas 

sporządzania potraw i napojów.
• Dobieraniem zastawy i bielizny stołowej do ekspedycji potraw 

i napojów.
• Obsługą klienta restauracji.
• Porcjowaniem, dekorowaniem i wydawaniem potraw i napojów.
• Planowaniem posiłków oraz układaniem jadłospisów, przestrzegając 

zasad zamienności produktów.
• Wykonywaniem czynności porządkowych, rozliczaniem sprzętu, 

zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usług gastronomicznych.

Uczestnicy kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych, realizowali swoją praktykę pod okiem ekspertów 

w San Panteleimon Hotel, pracując w 3 mniejszych zespołach roboczych, 
w trybie zmianowym, mając okazję podszkolić swoje umiejętności 
zarówno w ramach pracy w hotelowej kuchni, restauracji, jak i na barze. 
Wśród zadań i czynności wykonywanych przez uczestników znalazły 
się:
• Organizacja wybranych stanowisk pracy - kucharza, kelnera, 

technika żywienia i usług gastronomicznych.
• Praca na wybranych stanowiskach - kucharz, kelner, technik 

żywienia i usług gastronomicznych.
• Dobieranie warunków przechowywania żywności zgodnie 

z oznakowaniem.
• Sporządzanie potraw i napojów w zakładach gastronomicznych.
• Wykorzystywanie zasad racjonalnego żywienia.
• Dokonywanie oceny organoleptycznej wg przyjętych zasad.
• Identyfikacja surowców oraz dodatków do żywności i materiałów 

pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej.
• Ekspedycja potraw i napojów.
• Obsługa klientów zakładów gastronomicznych – serwis.
• Wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu, 

zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usług gastronomicznych.
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TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU
Uczestnicy kształcący się w zawodzie technik architektury 

krajobrazu, realizowali swoją praktykę pod okiem ekspertów 
(architektów, ogrodników) w Fitoria Manosis-Tsakiridi, pracując w 2 
mniejszych zespołach roboczych, oddelegowanych każdorazowo do 
wybranych projektów małej architektury krajobrazu, mając okazję 
podszkolić swoje umiejętności zarówno w ramach pracy z roślinami, 
wykonywania pomiarów, projektowania przy wykorzystaniu programów 
komputerowych, jak i sporządzania odręcznych rysunków technicznych. 
Wśród zadań i czynności wykonywanych przez uczestników znalazły się:
• Organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
• Zapoznanie się z charakterystyką struktury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa oraz rodzajami działalności gospodarczej.
• Odręczne wykonywanie projektów terenów zieleni z zastosowaniem 

różnych technik.
• Opracowywanie projektu z wykorzystaniem programów komputerowych.
• Samodzielne dobieranie sprzętu i narzędzi do wykonania określonych prac.
• Wykonywanie podstawowych prac z zakresu sadzenia roślin 

ozdobnych, pielęgnacji roślin w gruncie, siewu, sadzenia i pielęgnacji 
roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami.

• Przygotowywanie materiałów roślinnych do urządzania terenów zieleni.
• Zastosowanie maszyn i urządzeń (zgodnie z instrukcją obsługi) do 

wykonywania prac w obiektach architektury krajobrazu.
• Wykorzystywanie planów zagospodarowania przestrzennego.
• Dokonywanie analiz warunków środowiskowych otoczenia.
• Przygotowanie projektów małej architektury krajobrazu.

Pozwoliło im to na rozwinięcie szeregu kompetencji, w tym:

Wiedzy związanej z:
• Rodzajami przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży 

i powiazań między nimi.
• Charakteryzowaniem rodzajów działalności gospodarczej i zasad jej 

prowadzenia.
• Znajomością gatunków roślin ozdobnych.
• Znajomością czynników środowiskowych.
• Znajomością typów i rodzajów gleb.
• Klasyfikowaniem nawozów i ocenianiem ich wpływu na glebę i rośliny.
• Rozróżnianiem rodzajów obiektów terenów zieleni.

Umiejętności związanych z:
• Przewidywaniem zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia 

i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.
• Organizowaniem stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami.
• Dobieraniem i wykorzystywaniem sprzętu i maszyn stosowanych 

do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych.
• Rozpoznawaniem chwastów, chorób i szkodników roślin ozdobnych.
• Rozróżnianiem i wykonywaniem zabiegów stosowanych 

w pielęgnacji terenów zieleni.
• Sporządzaniem rysunków technicznych odręcznie oraz 

z wykorzystaniem technik komputerowych.
• Odczytywaniem informacji z planów zagospodarowania przestrzennego.
• Klasyfikowaniem gruntów i ich przydatności do budowy obiektów 

architektury krajobrazu.
• Określaniem funkcji roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu.
• Określaniem zastosowania podstawowych grup roślin w obiektach 

architektury krajobrazu.
• Wykonywaniem podstawowych prac uprawowych i pielęgnacyjnych 

roślin ozdobnych.
• Ocenianiem stanu roślin przeznaczonych do urządzania obiektów 

architektury krajobrazu.
• Przygotowywaniem materiałów do wykonywania dekoracji roślinnych.
• Wykorzystywaniem zasad kompozycji w projektowaniu obiektów 

roślinnych małej architektury krajobrazu.
• Planowaniem organizacji prac związanych z sadzeniem roślin.
• Przygotowywaniem gleby do sadzenia roślin ozdobnych.
• Wykonywaniem czynności związanych z sadzeniem roślin.
• Wykonywaniem zabiegów związanych z konserwacją elementów 

małej architektury krajobrazu.
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TECHNIK ROLNIK

Uczestnicy kształcący się w zawodzie technik rolnik, realizowali 
swoją praktykę pod okiem gospodarzy w Drougkas Georgios N. 

Αγρομπιζνεσ, mając okazję podszkolić swoje umiejętności zarówno 
w ramach uprawy roślin, hodowli zwierząt, jak i prac związanych 
z funkcjonowaniem gospodarstwa i jego relacjami z otoczeniem. 
Wśród zadań i czynności wykonywanych przez uczestników znalazły 
się:
• Przygotowanie pola, wykonanie i ocena jakości wykonanych 

zabiegów uprawowych.
• Zapoznanie z zasadami i sposobami nawożenia roślin.
• Zapoznanie z zasadami siewu i sadzenia, pielęgnacji i zbioru 

roślin uprawnych.
• Organizowanie i prowadzenie prac związanych ze zwalczaniem 

chorób, szkodników i chwastów w roślinach uprawnych.
• Organizowanie prac na użytkach zielonych.
• Dobór maszyn i narzędzi do zbioru i konserwacji roślin.
• Przygotowanie i organizowanie sprzedaży produktów 

pochodzenia roślinnego.
• Planowanie produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym na 

podstawie analizy ekonomicznej.
• Zapoznanie z procesem produkcji - obsługa maszyn i urządzeń 

stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
• Wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem 

gospodarstwa.

• Planowanie produkcji oraz magazynowania produktów.
• Przygotowywanie biznes planu dla rozwoju gospodarstwa 

rolnego.

Pozwoliło im to na rozwinięcie szeregu kompetencji, w tym:

Wiedzy związanej z:
• Charakteryzowaniem rodzajów działalności gospodarczej i zasad 

jej prowadzenia.
• Znajomością czynników środowiskowych.
• Znajomością typów i rodzajów gleb.
• Klasyfikowaniem nawozów i ocenianiem ich wpływu na glebę 

i rośliny.
• Znajomością gatunków roślin i zwierząt oraz roślin uprawnych 

i chwastów.
• Znajomością ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich.
• Normami jakościowymi i zasadami standaryzacji produktów 

rolniczych.
• Przewidywaniem zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz 

mienia i środowiska.

Umiejętności związanych z:
• Organizowaniem stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami.
• Stosowaniem środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas wykonywania zadań.
• Dobieraniem roślin do warunków klimatyczno-glebowych 

i ekonomicznych danego rejonu.
• Wykonywaniem prac związanych z konserwacją urządzeń 

wodno-melioracyjnych.
• Planowaniem procesu nawożenia.
• Uprawą roślin owocowych.
• Pielęgnacją roślin uprawnych.
• Rozpoznawaniem chorób, szkodników i chwastów roślin 

uprawnych.
• Dobieraniem, przygotowywaniem i obsługą narzędzi, urządzeń 

i maszyn do prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
• Nadzorowaniem realizacji zadań w zakresie produkcji roślinnej.
• Oceną standardów prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej.
• Organizowaniem przechowywania i sprzedaży produktów 

zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej 
i bezpieczeństwa żywności.
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KORZYŚCI Z PROJEKTU

Praktyka w zagranicznych przedsiębiorstwach związanych 
z wyuczonym zawodem pozwoliła uczestnikom na lepsze 

poznanie praktycznych sytuacji oraz przygotowała na ewentualne 
trudne i zaskakujące sytuacje, jakie mogą mieć miejsce w ich 
przyszłej pracy. Uczniowie po ich zakończeniu są więc bardziej 
świadomi tego, z czym wiąże się dane stanowisko czy miejsce 
pracy. Świadomość ta, daje im możliwość lepszego kreowania 
własnej kariery zawodowej. Trzeba też zauważyć, że dzięki 
udziałowi w niniejszym projekcie, młodzież posiadła wiedzę 
i umiejętności bardziej adekwatne do oczekiwań pracodawców, 
przez co łatwiej jej się odnaleźć i dostosować do zmieniającego się 
rynku pracy, zarówno lokalnego jak i europejskiego. Szczególnie 
duży wpływ jest widoczny w przypadku naszej młodzieży, która 
w zdecydowanej większości pochodzi z obszarów wiejskich, 
słabiej rozwiniętych, normalnie niemającej szans na świadome 
i swobodne kreowanie swojej kariery. Projekt stanowił 
wyrównanie szans zawodowych, ale i społecznych, otwierając 
uczniom możliwość poszerzenia horyzontów oraz poznania na 
„własnej skórze” innych realiów społeczno-gospodarczych. Jest to 
kluczowy argument, ponieważ integracja europejska opiera się na 
zasadzie niedyskryminacji i równości. Ma to skutkować większą 
mobilnością przyszłych absolwentów, a ta z kolei przyczyniać się 

będzie do rozwoju osobowościowego uczniów ZSCKU, którzy są 
obecnie bardziej samodzielni, otwarci i dojrzali. Bez wątpienia, 
wśród młodzieży odbywającej staż, poprawiła się także znajomość 
języków obcych, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność 
naszych absolwentów na rynku lokalnym i krajowym. Ponadto, 
mobilności realizowane w ramach projektu pozytywnie wpłynęły 
na uczestników, ponieważ:
• zdobyli oni umiejętności współpracy w międzynarodowym zespole,
• nauczyli się przestrzegania zasad higieny pracy i bhp oraz 

przestrzegania zasad dyscypliny pracy, 
• rozwinęli poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę 

i za mienie powierzone na czas odbywania stażu,
• nauczyli się systematyczności i dokładności, zainteresowania 

wykonywaną pracą,
• poszerzyli świadomość dot. istniejących szans i możliwości,
• nabyli oni nowe, bardziej otwarte i aktywne postawy, 

opierające się na tolerancji i zrozumieniu.
W ten sposób, dzięki udziałowi w projekcie, uczniowie są lepiej 
przygotowani pod względem praktycznym do podjęcia pracy 
w zawodzie, stając się także bardziej atrakcyjnymi kandydatami 
na rynku pracy w oczach potencjalnych przyszłych pracodawców.
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PROGRAM KULTUROWY

W ramach pobytu w Grecji, uczestnicy mieli także okazję wziąć 
udział w programie kulturowym, który realizowany był w dni 

weekendowe, a także w wolne popołudnia. Wśród głównych 
punktów programu pojawiły się:
1. Meteory – kompleks klasztorów prawosławnych, wpisany na 

światową listę dziedzictwa UNESCO, w którym uczestnicy 
mieli możliwość zwiedzić największy z klasztorów – Megalo 
Meteoro, czyli inaczej Wielki Meteor, pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego (Metamorfosis), znajdujący się na 
największej skale kompleksu Platys Lithos (Szeroka Skała), 
będący jednym z 6 otwartych dla turystów i zarazem 
największym z całego kompleksu. Spotkanie z kulturą 
w ramach tej wizyty objęło przede wszystkim przybliżenie 
uczestnikom historii Grecji, Meteorów, odwiedzanego 
klasztoru, religii prawosławnej, kultury i zwyczajów mnichów 
tam mieszkających, a także ich prac oprawionych obecnie 
w Muzeum Etnografii oraz Muzeum Folkloru. Wszystkiemu 
towarzyszyły piękne widoki, które posłużyły uczestnikom 
także do pobudzenia kreatywności, fundując wiele okazji 
służących zobrazowaniu sobie przeróżnych kształtów, jakie 
skały tej krainy w sobie kryją.

2. Thessaloniki – drugie największe miasto Grecji i stolica regionu 
Macedonii, będące zarazem jednym z najważniejszych punktów 
turystycznych, do którego ściągają wszyscy wielbiciele historii, 
aby zobaczyć miejsca związane z Aleksandrem Wielkim, 
wojnami grecko-tureckimi oraz tureckim panowaniem w Grecji. 
Nie zabrakło także wielu innych elementów kulturowych, które 
nigdzie w Grecji nie mieszają się tak jak w Thessalonikach, 
będących swoistą mieszanką kultury północy, południa, 
wschodu i zachodu.

3. Paleos Panteleimonos – zachowana w swoim dawnym 
kształcie, tradycyjna grecka wiosna, położona na zboczach 
Masywu Olimpu, przyciągająca swoją architekturą, pięknymi 
widokami, znajdująca się na wysokości ok. 500 m n.p.m., 
będąca jednym z symboli regionu, także ze względu na 
prace wykonywane przez jej mieszkańców, trudniących 
się przetwarzaniem naturalnych produktów zebranych na 
zboczach gór Olimpu.
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4. Wyspa Skiathos – rejs na tę wyspę to wyprawa, która pozwoliła 
uczestnikom na przybliżenie kolejnych elementów greckiej 
kultury, w tym przede wszystkim takich jak typowe wyspiarskie: 
kuchnia, architektura, czy też grecka muzyka, tańce, gry 
i zabawy, które były prowadzone podczas rejsu statkiem. 
Młodzież miała okazję podziwiać piękne widoki, zobaczyć 
wszystkie najważniejsze miejsca wyspy, jak i skorzystać z czasu 
wolnego, dedykowanego kupieniu pamiątek, zrobieniu zdjęć, 
czy też spróbowaniu potraw kuchni greckiej, niedostępnych 
w tzw. Grecji kontynentalnej. Wyjazd ten pozwolił dopełnić 
zdobytą do tej pory wiedzę i świadomość dotyczącą greckiej 
kultury, z którą uczestnicy mieli w sumie okazję obcować przez 
12 dni.
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CERTYFIKATY
Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie stażowym 

w przedsiębiorstwach w Grecji otrzymali zaświadczenia i certyfikaty, 
będące potwierdzeniem zdobytych w ramach projektu kwalifikacji 
i kompetencji. Wśród wykorzystywanych dokumentów znalazły się:
1. Europass Mobilność – dokument opisujący kompetencje nabyte 

podczas zorganizowanej praktyki w Grecji, który został wystawiony 
zgodnie z zasadami programu przez obu partnerów tworzących 
projekt – ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie oraz 
Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services.

2. Europass Paszport Językowy – będący elementem przygotowania 
pedagogiczno-organizacyjnego oraz językowego – uczniowie 
uzupełnili go po raz pierwszy na etapie rekrutacji, aby następnie 
móc go na bieżąco aktualizować i wykorzystywać w przyszłości 
celem efektywniejszego wejścia na rynek pracy.

3. Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu 
międzykulturowym oraz językowym – zostały wystawione po 
zakończonym kursie na podstawie list obecności, zawierając 
zagadnienia podejmowane podczas szkolenia oraz liczbę 
przepracowanych godzin.

4. Certyfikaty odbycia praktyki zagranicznej – będące 
udokumentowaniem odbycia praktyki zagranicznej, stanowiąc dla 
uczniów istotny element potwierdzający posiadane kompetencje, 
podczas ich przyszłych poszukiwaniach pracy.

5. Dodatkowo we współpracy z greckim partnerem został 
przygotowany i wdrożony system oceny uwzględniający elementy 
systemu ECVET, pozwalając na zwiększenie uznawalności 
osiągniętych efektów.

Wszystkie one pozwoliły na zwiększenie rozpoznawalności 
wypracowanych rezultatów, zdobytych kompetencji oraz stworzyły 
możliwość tworzenia portfolio i załączenia go do CV w przypadku 
kolejnych starań o pracę. Proces certyfikacji oraz walidacji rezultatów 
projektu stanowił cenne źródło potwierdzające kompetencje 
uczestników, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy. Ze 
względu na swój charakter, większość z przygotowanych dokumentów 
została wykorzystana także dla realizacji rozwiniętego procesu ewaluacji, 
dokonywanego tak przez Szkołę i partnerów, jak i przez samych 
uczestników. Ewaluacja ta miała charakter ewaluacji projektu i jego 
rezultatów, ale także samoewaluacji dokonywanej przy wsparciu opiekunów 
i mentorów przez uczniów zaangażowanych w realizację projektu.
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Partner Grecki
Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z greckim 

partnerem – firmą Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, 
będącym doświadczoną grecką organizacją przyjmującą w ramach 
programów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego. 
Podjęte działania zostały wdrożone przy wsparciu i wykorzystaniu 
zasobów współpracujących przedsiębiorstw z regionu Pierii, 
z którymi partner od 2011 roku organizuje praktyki zagraniczne 
dla uczniów i absolwentów. Podczas ich pobytu zajmuje się 
kompleksowym organizowaniem dla nich programów praktyk 
oraz programów kulturowych. Co warte podkreślenia, dwoje z jej 
pracowników biegle włada językiem polskim, co również ułatwia 
organizację pracy na miejscu. Programy pobytu, zorganizowane 
zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, 
organizacji pozarządowych, innych instytucji, czy nawet osób 
fizycznych zainteresowanych projektami, zostały należycie 
udokumentowane, czego efektem jest m.in. niniejsza broszura 
upowszechniająca rezultaty projektu „Praktyka bez granic”. 

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-048141, pt. „Praktyka bez granic” jest realizowany na 
zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.


