
  

PRAKTYKA  
UCZYNI Z CIEBIE MISTRZA,  
CZYLI UMIESZ WIĘCEJ - MOŻESZ WIĘCEJ!
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Centrum Kształcenia Ustawicznego   
im. Władysława Stanisława  Reymonta w Szydłowie

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036582  realizowany w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego



W ramach projektu pt. „Praktyka uczyni z ciebie mistrza, 
czyli umiesz więcej - możesz więcej!” 70 uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  im. Władysława Stanisława  Reymonta 
w Szydłowie odbyło praktyki zawodowe w greckich 
przedsiębiorstwach. Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036582 
zrealizowany został w ramach Projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach 
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe.

Praktyki zawodowe zorganizowano we współpracy z grecką 
organizacją partnerską GEORGIKES EKMETALEUSEIS & 
TRAINING SERVICES.

praktyki zawodowe
w Grecji

http://www.zspszydlow.pl/

https://www.facebook.com/ zspszydlow/
https://www.facebook.com/Praktyka-uczyni- 
z-Ciebie-mistrza-czyli-umiesz-więcej-możesz- 
więcej-1989490411316199/



4 5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Szydłowie to szkoła 
mieszcząca się w pewnym oddaleniu od miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, na terenie gminy Grabica 
w województwie łódzkim. Posiada dobrze wyposażoną 
bazę dydaktyczną, lokalową i nowoczesne pracownie 
do kształcenia zawodowego.

Jednostka składa się z kilku podmiotów:

1. Technikum, kształcącego w zawodach:

• technik pojazdów samochodowych,

• technik żywienia i usług gastronomicznych,

• technik rolnik,

• technik mechanizacji rolnictwa.

2. Szkoła Poliecalna, kształcąca w zawodach:

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

• technik turystyki wiejskiej.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

• R.03 – rolnik,

• T.06 – sporządzanie napojów i potraw,

• A.71 – projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych.

Szkoła prowadzi również nabór do Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

ZSP CKU w Szydłowie to szkoła zatrudniająca 
prawie 40-osobową kadrę edukacyjną, w której 
zawodu uczy się ponad 200 uczniów z okolicznych 
wsi i miejscowości. Oprócz zdobywania wiedzy 
zawodowej, uczniowie mają także okazję uczestniczyć 
w różnorakich inicjatywach, których realizacji 
podejmuje się szkoła, dzięki udziałowi w szeregu 

projektów europejskich, a także przedsięwzięć na 
szczeblu lokalnym, podejmując współpracę z wieloma 
partnerami. 

Od wielu lat Zespół Szkół jest liderem w regionie jeśli 
chodzi o uczestnictwo w projektach europejskich. 
Począwszy od 2010 r. zrealizowano 10 przedsięwzięć, 
w ramach których uczniowie i nauczyciele odwiedzili 
wiele europejskich zakątków, zdobywając zagraniczne 
doświadczenia. Ponadto ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego przeprowadzono liczne 
kursy, dające uczniom szkoły dodatkowe kwalifikacje, 
pozwalające zaistnieć na rynku pracy.

Kolejną okazją do poszerzania swoich 
zainteresowań, a także szlifowania umiejętności 
przydatnych na rynku pracy była realizacja projektu 
mobilnościowego, w ramach którego technicy 
żywienia i usług gastronomicznych oraz technicy 
pojazdów samochodowych przez 2 tygodnie 
doskonalili swoje umiejętności zawodowe w greckich 
przedsiębiorstwach, uczestnicząc jednocześnie 
w bogatym programie kulturowym.

o naszej szkole

technik bezpieczeństwa 
i higieny pracy
technik turystyki wiejskiej

02SZKOŁA 
POLICEALNA

01TECHNIKUM

technik pojazdów 
samochodowych
technik żywienia i usług 
gastronomicznych
technik rolnik
technik mechanizacji 
rolnictwa

03KURSY 
ZAWODOWE

R.03 – rolnik
T.06 – sporządzanie napojów 
i potraw 
A.71 – projektowanie 
i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych
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Projekt „Praktyka uczyni z Ciebie mistrza, czyli umiesz więcej 
- możesz więcej!” to odpowiedź na potrzeby młodzieży 
i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego  im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Szydłowie, wskazane w przeprowadzonej 
„Diagnozie potrzeb rozwojowych Szkoły”, która miała na 
celu sprawdzenie zadowolenia z efektów kształcenia. 
Wskazano w niej przede wszystkim następujące zagadnienia 
wymagające poprawy:

• niski poziom doświadczenia zawodowego u absolwentów;
• za mała ilość godzin, dedykowanych praktykom 

zawodowym przewidzianym w podstawie programowej;
• niedobór dodatkowych form kształcenia, takich jak 

specjalistyczne kursy zawodowe;
• słabo rozwinięte umiejętności językowe;
• niskie kompetencje w zakresie wyszukiwania ofert 

pracy i zdobywania informacji o możliwości założenia 
własnej działalności lub pozyskania funduszy na 
szkolenia bądź staże;

• brak perspektyw na znalezienie dobrze płatnej pracy, 
zwłaszcza w zawodzie. 

Realizacja projektu pozwoliła na:

• konfrontację dotychczasowych doświadczeń 
związanych z pracą w Polsce z tymi nabytymi podczas 
pobytu w Grecji;

• zapoznanie z wymaganiami, które należy spełniać, aby 
być atrakcyjnym kandydatem do pracy w danej branży;

• przełamanie barier komunikacyjnych oraz zachęcenie 
do nauki języków obcych;

• odbycie staży zawodowych zgodnych ze szkolnym 
programem nauczania;

• promowanie działań szkoły na szczeblu lokalnym, jak 
i regionalnym, a nawet szerszym, a co za tym idzie 
– zwiększenie konkurencyjności jej oferty względem 
innych placówek edukacyjnych.

W jego ramach uczniowie nabyli szereg kompetencji 
zawodowych, jak również tzw. umiejętności miękkich, 
których brakuje kandydatom na dzisiejszym rynku pracy – 
tak polskim, jak i międzynarodowym.

zagraniczne praktyki  
zawodowe

odbyło praktyki  
zawodowe  

w greckich firmach

3 mobilności:

9 IV – 20 IV 2018

23 IV – 4 V 2018

17 IX  – 28 IX 2018

20 techników pojazdów 
samochodowych

9 IV – 20 IV 2018

20 techników pojazdów 
samochodowych

17 IX  – 28 IX 2018

17 techników żywienia  
i usług gastronomicznych

23 IV – 4 V 2018

13 techników żywienia  
i usług gastronomicznych

17 IX  – 28 IX 2018

70
uczniów
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Nadrzędnym celem implementowanych działań było 
ułatwienie 70 uczniom ZSP CKU w Szydłowie wejścia na 
rynek pracy, poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych 
oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, tworząc  z nich 
atrakcyjnych potencjalnych przyszłych współpracowników 
dla szeregu pracodawców.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

1. poznanie standardów obowiązujących w danym 
zawodzie na przykładzie realnie wykonywanej pracy 
 w konkretnych przedsiębiorstwach;

2. nabycie umiejętności dostosowania się do różnych 
warunków pracy i życia;

3. poznanie i możliwość obcowania z innymi kulturami, 
 a co za tym idzie – przyjęcie przez młodzież aktywnych, 
otwartych i tolerancyjnych postaw, budując poczucie 
tożsamości w duchu wartości ogólnoeuropejskich;

4. nabycie przez 70 uczniów szeregu umiejętności 
oraz poszerzanie możliwości rozwoju osobistego 
i zwiększanie szans na zatrudnienie nie tylko na 
krajowym  i europejskim rynku pracy, ale także poza 
jego granicami;

5. zwiększenie kompetencji językowych 70 uczestników 
– przede wszystkim w zakresie języka angielskiego, 
będącego językiem roboczym stażu, ale również 
możliwość obcowania z językiem greckim;

6. uatrakcyjnienie oferty szkoły w zakresie nadania jej 
międzynarodowego charakteru w dziedzinie szkolenia, 
kształcenia i pracy na rzecz młodzieży;

7. wzmocnienie efektu synergii, dzięki połączeniu metod 
edukacji formalnej i pozaformalnej oraz szkoleń 
 i praktyk zawodowych z zaszczepianiem w młodych 
ludziach idei przedsiębiorczości;

8. wspieranie procesu doskonalenia i dokształcania 
kadry edukacyjnej, dzięki czynnemu udziałowi 
w projekcie, jego koordynacji, a także uczestnictwie 
w poszczególnych aktywnościach, co znacznie 
poszerzyło horyzonty nauczycieli i opiekunów. 
Umożliwiło to również podwyższenie standardu 
metod kształcenia.

cele projektu
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W działaniach w ramach projektu wzięło udział 
w sumie 40 uczniów kształcących się w zawodzie 
technik pojazdów samochodowych. Wyjechali oni do 
Grecji w ramach dwóch wymian mobilnościowych 
– każda dedykowana dla 20 uczniów tego kierunku. 
Uczestnicy odbyli praktyki zagraniczne trwające 
w sumie 80h. Zajęcia zorganizowane zostały przez 
partnera greckiego: GEORGIKES EKMETALEUSEIS 
& TRAINING SERVICES we współpracy z warsztatem 
samochodowym Auto Service Stelios. Umożliwiło im 
to rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie 
wymaganym dla absolwentów tego kierunku 
kształcenia zawodowego.

Uczniowie w ramach 2-tygodniowych staży  
nauczyli się:

• wskazywać zagrożenia związane 
z występowaniem szkodliwych czynników 
w środowisku pracy;

• organizować pracę obsługi i naprawę pojazdów 
samochodowych zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami;

• stosować środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych i obsługi oraz naprawy pojazdów 
samochodowych;

• sporządzać dokumentację przyjęcia pojazdu do 
diagnostyki;

• identyfikować pojazd samochodowy na 
podstawie tabliczki znamionowej i VIN;

• identyfikować silnik na podstawie numerów 
fabrycznych;

• posługiwać się programami komputerowymi 
wspomagającymi przygotowanie dokumentacji 
przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

• ustawiać pojazd na stanowisku diagnostycznym 
i zabezpieczać go przed uszkodzeniem lub 
niezamierzonym przesunięciem;

• dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia oraz 
określać zakres i dobierać metody do wykonania 
diagnostyki układów i elementów silników 

technik pojazdów  
samochodowych
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spalinowych, układu jezdnego, napędowego, 
hamulcowego, kierowniczego oraz nadwozia 
pojazdu;

• dobierać i posługiwać się programami 
komputerowymi wspomagającymi proces 
diagnozowania podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych;

• wykonywać pomiary i badania diagnostyczne 
silników spalinowych, układu jezdnego, 
hamulcowego, kierowniczego, zespołu 
napędowego, nadwozia pojazdu oraz 
interpretować wyniki tych pomiarów i badań;

• posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, 
technologiczną i eksploatacyjną w procesie 
diagnozowania;

• oceniać stan techniczny elementów silnika 
spalinowego, układów oraz nadwozia pojazdu na 
podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

• lokalizować uszkodzenia elementów pojazdu;
• określać zakres naprawy i szacować koszty 

elementów pojazdu podlegających wymianie 
bądź naprawie;

• opracowywać kalkulację kosztów 
i dokumentować czynności naprawcze 
elementów pojazdu;

• posługiwać się urządzeniami, narzędziami 
i przyrządami służącymi do demontażu 
uszkodzonych elementów pojazdów 
samochodowych oraz dokonywać tego 
demontażu;

• posługiwać się urządzeniami, narzędziami 
i przyrządami służącymi do weryfikacji, 
obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów 
samochodowych, a także ich zespołów 
i podzespołów;

• korzystać z różnych źródeł informacji związanych 
z doborem części zamiennych, a następnie 
odpowiednio je dobrać i wymienić;

• wykonywać konserwację zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych;

• rozpoznawać i dobierać materiały eksploatacyjne 
niezbędne do zastosowania korzystając 
z dostępnych źródeł informacji;

• posługiwać się urządzeniami, narzędziami 
i przyrządami służącymi do badania pojazdu 
samochodowego po naprawie;
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• przeprowadzać próbę i badanie układów po 
naprawie pojazdów samochodowych, a także 
interpretować wyniki;

• oceniać jakość wykonanej naprawy na podstawie 
uzyskanych wyników badań układu pojazdu 
samochodowego po naprawie;

• ustalać koszt naprawy uwzględniając koszt 
części, koszt materiałów eksploatacyjnych i koszt 
robocizny;

• określać zakres diagnostyki elementów 
elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych oraz stosować w tym celu 
odpowiednie programy komputerowe, celem 
oceny ich stanu technicznego;

• lokalizować uszkodzenia elementów pojazdów 
samochodowych;

• wykonywać kalkulację kosztów i dokumentować 
czynności naprawcze elementów pojazdu;

• dobierać narzędzia i przyrządy do wykonania 
napraw, demontażu lub wymiany uszkodzonych 
elementów układów pojazdów samochodowych 
i  posługiwać się nimi.

W zakresie wykonywanych czynności mieściło się 
wykonywanie zadań praktycznych, wskazanych 
i nadzorowanych przez osoby dedykowane do 
koordynowania praktyk na miejscu.

Wśród kwalifikacji, które uczestnicy posiedli 
znajdują się:

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych;

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów 
samochodowych;

3. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych;

4. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych.

Wpisują się one w następujące kwalifikacje zawodowe: 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych i MG.43. 
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 
samochodowych.
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W działaniach w ramach projektu wzięło udział 
w sumie 30 uczniów kształcących się w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Wyjechali oni do Grecji w ramach dwóch wymian 
mobilnościowych – pierwsza dedykowana dla 
17 uczniów tego kierunku, druga zaś – dla 13. 
Uczestnicy odbyli praktyki zagraniczne trwające 
w sumie 80h. Zajęcia zorganizowane zostały przez 
partnera greckiego: GEORGIKES EKMETALEUSEIS 
& TRAINING SERVICES we współpracy z hotelem 
San Panteleimon. Umożliwiło im to rozwinięcie 
kompetencji zawodowych w zakresie wymaganym dla 
absolwentów tego kierunku kształcenia zawodowego.

Uczniowie w ramach 2-tygodniowych staży 
nauczyli się:

• uzasadniać konieczność przestrzegania procedur 
obowiązujących w zakładzie gastronomicznym 
dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy 
i ochrony środowiska;

• stosować środki ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska;

• przestrzegać przepisów prawa pracy;
• określać możliwości współpracy z innymi 

przedsiębiorstwami gastronomicznymi;
• organizować stanowisko pracy zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami;
• stosować środki ochrony indywidualnej 

i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych;

• sporządzać potrawy i napoje na podstawie 
receptur;

• dobierać metody i techniki do wykonania 
określonych potraw i napojów;

• oceniać i wybierać określony surowiec ze względu 
na możliwość jego zastosowania do sporządzenia 
określonej potrawy lub napoju;

• dobierać przyprawy do określonej potrawy lub 
napoju;

• oceniać organoleptycznie potrawy i napoje oraz 
stosować działania korygujące w razie gdy ocena 
jest negatywna;

technik żywienia  
i usług gastronomicznych
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• rozróżniać sposoby oznakowania instalacji 
technicznych występujących w zakładzie 
gastronomicznym oraz maszyny, urządzenia 
i sprzęt stosowane w produkcji i ekspedycji 
potraw i napojów;

• stosować zasady bezpiecznego użytkowania 
instalacji technicznych w zakładach 
gastronomicznych;

• rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt 
stosowane w produkcji gastronomicznej 
i ekspedycji potraw i napojów;

• stosować urządzenia gastronomiczne do 
wykonywania zadań zawodowych;

• przestrzegać procedur zawartych w instrukcjach 
obsługi maszyn i urządzeń;

• zaplanować etapy sporządzania potraw i napojów 
lub półproduktów;

• organizować stanowiska pracy do poszczególnych 
etapów sporządzania potraw, napojów lub 
półproduktów;

• stosować zasady zabezpieczania potraw 
i napojów do momentu ekspedycji;

• stosować zwroty poprodukcyjne w produkcji 
gastronomicznej w celu racjonalizacji kosztów;

• dobierać urządzenia gastronomiczne do 
ekspedycji określonych potraw lub napojów 
w określonych warunkach;

• obsługiwać urządzenia do produkcji i ekspedycji 
potraw i napojów;

• rozróżniać zmiany zachodzące w żywności 
podczas poszczególnych procesów obróbki 
technologicznej;

• oceniać jakość sporządzonych potraw i napojów 
pod względem jakościowym i ilościowym;

• stosować zasady utrzymania zastawy stołowej do 
ekspedycji potraw i napojów;

• ważyć lub odmierzać potrawy i napoje stosownie 
do określonej wielkości porcji;

• stosować przyjęte zasady porcjowania, dekoracji 
(aranżacji) potraw lub napojów;

• opracowywać uproszczony schemat blokowy 
produkcji dziennej w zakładzie gastronomicznym;

• planować produkcję potraw i napojów dla grupy 
konsumentów;

• projektować produkcję potraw i napojów 
w zależności od rodzaju usług;
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• dokonywać analizy przebiegu procesu 
produkcyjnego i podejmować w razie 
konieczności działania naprawcze;

• stosować zasady racjonalnego żywienia planując 
posiłki;

• stosować różnorodne metody obsługi klientów;
• dobierać metodę obsługi do świadczonych usług 

gastronomicznych;
• rozliczać koszty wykonywanych usług;
• stosować zasady ustawiania stołów;
• wyznaczać miejsce ustawienia stołów i ułożenia 

innych sprzętów podczas różnego typu usług;
• planować dekorację stołu stosownie do 

świadczonej usługi;
• stosować zasady mycia, pielęgnacji 

i przechowywania różnego rodzaju sprzętu 
i zastawy stołowej;

• kontrolować stan sprzętu wydawanego 
i zdawanego.

W zakresie wykonywanych czynności mieściło się 
wykonywanie zadań praktycznych, wskazanych 
i nadzorowanych przez osoby dedykowane do 
koordynowania praktyk na miejscu.

Wśród kwalifikacji, które uczestnicy posiedli 
znajdują się:

1. Przechowywanie żywności;

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów;

3. Planowanie i ocena żywienia;

4. Organizowanie produkcji gastronomicznej;

5. Planowanie i wykonywanie usług 
gastronomicznych.

Wpisują się one w następujące kwalifikacje zawodowe: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów oraz TG.16. 
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
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W weekendy oraz w czasie wolnym od praktyk, 
uczniowie realizowali program kulturowy, 
skonstruowany w oparciu o najważniejsze punkty 
turystyczne, warte odwiedzenia na Riwierze 
Olimpijskiej.

Przede wszystkim, uczniowie odwiedzili zamek 
w Platamonas – budowlę wzniesioną w XI w. przez 
krzyżowców, później zdobytą w 1470 r. przez 
Wenecjan, a następnie w 1556 r. przez Turków. 
Ostatecznie opuszczony na początku XX w. niszczał 
pozostawiając do dzisiaj tylko ruiny murów i wieży, 
które niemniej jednak robią ogromne wrażenie 
– głównie za sprawą panoramy na całe wybrzeże 
i pobliskie miejscowości turystyczne.

Stary Panteleimon to kolejny punkt programu – 
urokliwa wioska położona w górach, na wysokości 
ok. 500 m n.p.m., gdzie widoki wprost zapierały 
dech w piersiach! Dodatkowo uczniowie mieli okazję 
odwiedzić lokalną cerkiew prawosławną, popularną 
wśród miejscowych, którzy świętują tam najważniejsze 
święta kościelne, a także wybierają go na swoje 
ceremonie ślubne. Uczestnicy skosztowali również 
lokalnych wyrobów, m.in. miodu z kasztanów oraz 
owoców kumaro.

Następnie uczniowie udali się do Verginy – wsi 
i stanowiska archeologicznego położonego na północ 
od Olimpu, w pobliżu miasta Weria, gdzie zachowały 
się ruiny starożytnego Ajgaj – najstarszej stolicy 
starożytnej Macedonii. Po przeniesieniu stolicy do 
Pelli, Ajgaj służyło jako nekropola – grzebano tu królów 
Macedonii (spoczęło tu m.in. ciało Filipa II, który 
został zamordowany właśnie w Ajgaj). Do naszych 
czasów zachował się tu m.in. kompleks grobowców 
komorowych, nazwanych Grobowcami Królewskimi, 
Pałac Królewski oraz tzw. Grobowiec Macedoński, 
w istocie złożony z pięciu mniejszych grobowców, 
co uczniowie również mieli okazję zobaczyć na 
własne oczy. Wykopaliska z terenu Werginy zaliczają 

program kulturowy
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się do najbogatszych od czasu odkrycia Myken, 
a w 1996 roku miejsce to zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

Nie obyło się również bez wycieczek do najbardziej 
reprezentatywnych miejsc turystycznych w okolicach 
Riwiery Olimpijskiej. Pierwszym punktem 
weekendowego programu był kompleks klasztorów 
osadzonych wysoko na skałach – słynne Meteory, 
które zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z grecką 
historią w kontekście religijnym, zwiedzić największy 
zachowany klasztor, tj. Wielki Meteor i spędzić czas 
w świetnej atmosferze. Dodatkowo poznali proces 
pisania ikon. Uczestnicy odwiedzili także cerkiew 
Świętej Paraskiewy oraz zobaczyli pomnik partyzantów 
w dolinie Tempi.

Drugim etapem programu weekendowego była 
wycieczka na wyspę Skiathos. Podczas rejsu uczestnicy 
wzięli udział w zabawach zorganizowanych przez 
kapitana statku, dzięki którym mieli okazję m.in. 
nauczyć się tańczyć typowo greckie tańce, ale również 
bawić się w rytm polskich przebojów. Sama wyspa 
urzekła przepięknymi widokami i niespotykanym 
– typowo wyspiarskim stylem zabudowy, a także 
tarasem widokowym, na którym udało się zrobić 
mnóstwo naprawdę wyjątkowych zdjęć! Nasza 
grupa spędziła tam trochę czasu pełnego nowych 
doświadczeń, które zostaną zapamiętane na bardzo 
długo! W drodze powrotnej statek zatrzymał się 
również na tzw. złotej plaży, gdzie można było 
wypocząć i zażyć kąpieli wodnych oraz słonecznych. 
Ten dzień przyniósł wszystkim uczestnikom wiele 
radości.

Dodatkowym punktem programu kulturowego był 
wieczór grecki, podczas którego uczestnicy mieli 
okazję szlifować taneczne umiejętności pod okiem 
profesjonalistów. Gospodarzem wieczoru była 
bowiem regionalna grecka grupa, prezentująca 
kulturę w wyjątkowy sposób – za sprawą muzyki 
na żywo, tańców i różnego rodzaju zabaw. Nasi 
uczniowie mieli również okazję zobaczyć jak wyglądają 
tradycyjne greckie stroje i zrobić sobie z grupą 
folklorystyczną pamiątkowe zdjęcia.
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Uczniowie mieli okazję odwiedzić również 
Thessaloniki, czyli drugie co do wielkości miasto Grecji 
i stolicę regionu Macedonii. Wizyta w dużym mieście 
pozwoliła na zobaczenie kilku ważnych punktów, jak 
np. Biała Wieża, plac Arystotelesa, ruiny amfiteatru 
czy główny deptak przy morzu, ale również spędzenie 
czasu na spacerowaniu wąskimi uliczkami między 
siedzącymi w knajpkach i restauracjach Grekami. 
To kolejny z elementów, który pozwolił na przybliżenie 
sobie tajników typowo greckiego życia i kultury tego 
kraju.

Ostatnim punktem programu było miasteczko 
Litochoro i znajdujący się tam wąwóz Enipeas. Spacer 
akweduktem dał możliwość obcowania z naturą, 

serwując na każdym kroku piękne widoki. Z obu 
stron widać było strome skalne ściany porośnięte 
roślinnością, w dole wijącą się rzekę Enipeas, 
a z przodu ośnieżone szczyty Olimpu, z najwyższymi 
Mitikasem oraz Stefani, na których zgodnie z mitologią 
zasiadali greccy bogowie z Zeusem na czele. Finałem 
spaceru po wąwozie był niewielki wodospad oraz dwa 
zielono-rdzawe jeziorka. Ich potoczna nazwa to Wanna 
Afrodyty, gdyż zgodnie z mitologią bogini miłości 
odbywała w nich regularne kąpiele i to dzięki temu 
była całe życie taka piękna.



32 33

Cały projekt, jak i przede wszystkim zrealizowane 
w jego ramach mobilności zagraniczne, zdecydowanie 
przyczynił się do wzrostu szeregu kompetencji 
u jego uczestników – poczynając od kompetencji 
zawodowych, aż po umiejętności miękkie, takie jak 
kompetencje językowe, społeczne, organizacyjne itp.

Do rezultatów projektu, które wpłynęły przede 
wszystkim na głównych beneficjentów działań, 
tj. 70 uczniów ZSP CKU w Szydłowie zaliczyć należy:

• podniesienie kompetencji zawodowych – 
zdobycie praktycznych umiejętności związanych 
z pracą w zawodzie: technik pojazdów 
samochodowych oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych;

• zwiększenie szans na zatrudnienie (tak na rynku 
krajowym, jak i europejskim) poprzez odbycie 
obowiązkowych praktyk wymaganych podstawą 
programową w atrakcyjnym środowisku 
międzynarodowym, które pozwala na poznanie 
innego systemu, kultury i standardów pracy, a co 
za tym idzie – wzrost zainteresowania kwestiami 
międzykulturowymi, umiejętność odnalezienia 
się w wielokulturowym społeczeństwie, obalenie 
stereotypów i nawiązanie nowych znajomości;

• wzrost wiedzy i umiejętności językowych, 
dzięki przełamaniu barier komunikacyjnych 
i wykorzystaniu w codziennej pracy języka 
angielskiego, a także nabycia podstaw językowych 
z greckiego. W ramach obu języków obcych 
szczególnie rozwinięte zostały umiejętności 
werbalne, zarówno w zakresie języka 
zawodowego, niezbędnego do uzyskania tytułu 
Technika, jak i słownictwa przydatnego w życiu 
codziennym;

• podniesienie poziomu kompetencji 
komunikacyjnych i interpersonalnych;

• zapoznanie się z wymaganiami, które należy 
spełniać, aby być atrakcyjnym kandydatem 
do pracy w danej branży, m.in. poprzez 
weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności 

w konfrontacji z oczekiwaniami i standardami 
firm przyjmujących;

• zdobycie nowego doświadczenia i możliwość 
jego późniejszego wykorzystania na polskim 
i europejskim rynku pracy;

• wzrost pewności siebie i uświadomienie sobie 
ważności procesu samooceny w aspekcie 
własnego rozwoju;

• naukę samodzielności i radzenia sobie ze stresem 
w różnych sytuacjach życiowych;

• nabycie umiejętności pracy w zespole, organizacji 
pracy, podziału zadań i wykonywania poleceń 
przełożonych;

• zwiększenie motywacji do samokształcenia;
• otwarcie na świat, poszerzenie horyzontów;
• umocnienie w uczestnikach wiary we własne 

możliwości, asertywności;
• nabycie umiejętności pracy w zespole, organizacji 

pracy, podziału zadań;
• wzrost poczucia obywatelstwa europejskiego, 

za sprawą obcowania z innymi kulturami, które 
należą do jednej, europejskiej społeczności;

• otwarcie się na świat, poszerzenie horyzontów 
i przybranie aktywnych postaw.

Wszystko to odbyło się zarówno na miejscu, w Grecji, 
w ramach współpracy z mentorami, opiekunami 
praktyk i pracownikami przedsiębiorstw, jak 
i dzięki zrealizowanym w szkole przygotowaniom: 
kulturowemu i zawodowemu, w zakresie doradztwa 
zawodowego, językowemu (w zakresie języka 
angielskiego i greckiego) oraz przygotowaniu 
pedagogicznemu w zakresie autoprezentacji, 
tolerancji, odporności na stres, radzenia sobie 
w sytuacjach nietypowych, czy unikania ryzyka.

rezultaty projektu
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Zgodnie z pierwotnym planem, w projekcie wykorzystano 
kilka certyfikatów i narzędzi krajowych, służących walidacji 
nabytych przez uczestników kompetencji. Przede wszystkim, 
uczniowie jako pierwszy dokument otrzymali zaświadczenia 
o ukończeniu przygotowania językowego (w zakresie języka 
angielskiego i greckiego), zawodowego i kulturowego, jak 
również w zakresie doradztwa zawodowego. Podpisane 
przez Dyrekcję dokumenty te były użyteczne nie tylko na 
potrzeby stażu, ale przydadzą się uczestnikom również 
w przyszłości. Poświadczać będą one bowiem aktywność 
uczniów w zakresie podejmowania inicjatyw i czynnego 
uczestnictwa w życiu szkoły i włączania się w tworzone przez 
nią dodatkowe inicjatywy.

Kolejnymi dokumentami, uzyskanymi już po zakończeniu 
mobilności są Certyfikaty programowe, poświadczające 
odbycie praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach 
w ramach projektu, ze wskazaniem dat odbywania stażu, 
przekazane uczestnikom w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej. Uczniowie otrzymali te dokumenty 
bezpośrednio od swoich mentorów i opiekunów 
w miejscach odbywania praktyk, na koniec wymiany 
mobilnościowej.

Ponadto, za narzędzie służące do samooceny i ewaluacji 
na bieżąco przyswajanej wiedzy i kompetencji posłużyły 
specjalnie opracowane na potrzeby projektu indywidualne 
dzienniczki stażu. Uczniowie wypełniali je systematycznie, 
każdego dnia, natomiast na koniec mentorzy, opiekunowie 
praktyk, nadzorujący cały proces zatwierdzili zdobyte 
kompetencje, celem uczynienia dokumentu rzeczywistym 
poświadczeniem nabytej wiedzy i uzyskanych umiejętności, 
poszerzając zapisy w dzienniczkach o Indywidualne Wykazy 
Osiągnięć, wykorzystujące elementy systemu Europejskiego 
Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu 
Zawodowym (ECVET).

Ostatnim zaświadczeniem, wpisującym się w proces 
walidacji, potwierdzającym zdobyte przez uczestników 
kompetencje był dokument Europass-Mobilność, gdzie 
wyszczególniony został zakres obowiązków stażystów, 
wykonywane przez nich prace, a także lista kompetencji 
miękkich, wraz z poświadczeniem od osób ku temu 
uprawnionych z ramienia organizacji przyjmującej.

certyfikaty

CE
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GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING 
SERVICES jest doświadczoną grecką organizacją 
przyjmującą w ramach programów mobilności 
w zakresie kształcenia zawodowego. Siedziba 
Instytucji znajduje się  w miejscowości Platamonas 
na Riwierze Olimpijskiej  w regionie Pierias. 
Specjalizuje się w organizacji praktyk i staży dla 
uczniów szkół technicznych  i zawodowych w obszarze 
agrobiznesu, turystyki  i przemysłu rolno-spożywczego, 
gastronomii, handlu, a także logistyki i zarządzania 
przedsięwzięciami, które towarzyszą wybranym 
sektorom.

GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami sektora 
rolno-spożywczego, hotelami oraz gospodarstwami 
agroturystycznymi i rolnymi na Riwierze Olimpijskiej 

i szerzej –  w regionie Pieria i Tesalia, które są 
najbardziej  rozwiniętymi rolniczo i turystycznie 
regionami Grecji. Od 2011 roku GEORGIKES 
EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES organizuje 
praktyki zagraniczne dla uczniów  i absolwentów. 
Podczas ich pobytu zajmuje się kompleksowym 
organizowaniem dla nich wycieczek oraz programów 
w ramach przygotowania kulturowego, organizuje 
również wizyty studyjne w przedsiębior stwach. 
Co warte podkreślenia, dwoje z jej pracowników 
biegle włada językiem polskim, co również ułatwia 
organizację pracy na miejscu.

Współpraca z tym partnerem w ramach realizacji 
naszego projektu gwarantowała więc jego powodzenie 
i pozwoliła na zrealizowanie w pełni jego założeń.

partner grecki

GEORGIKES EKMETALEUSEIS  
&TRAINING SERVICES
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Władysława Stanisława  Reymonta w Szydłowie

Szydłów 57  
97-306 Grabica

tel/fax. +48 44 617 14 01, +48 512 470 119 
e-mail: zspszydlow@op.pl 

http://www.zspszydlow.pl/

https://www.facebook.com/ zspszydlow/

https://www.facebook.com/Praktyka-uczyni-z-Ciebie-mistrza-czyli-umiesz-
-więcej-możesz-więcej-1989490411316199/


