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Grupa 40 uczniów ZSZ w Gorlicach kształcących 
się w zawodzie technik budownictwa (15 osób) 

oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (25 
osób) wzięła udział w projekcie pt. „Podbój europej-
skich praktyk z ZSZ Pułaskiego w Gorlicach”, realizu-
jąc w okresie 28.10.2019 - 8.11.2019 roku program 
praktyk zagranicznych w Grecji. Praktyki te zorgani-
zowano we współpracy z grecką organizacją part-
nerską GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING 
SERVICES, której wiedza, doświadczenie i kompe-
tencje umożliwiły w sposób profesjonalny przygo-
towanie uczestników i opiekunów do uczestnictwa 
w działaniach podejmowanych w ramach realizacji 
przedmiotowego projektu i stwarzając jednocześnie 
możliwość nabycia przez uczniów nowych kompe-
tencji zawodowych wykraczających poza ramowy 
program nauczania w szkole. Nad przebiegiem prak-
tyk czuwała wyszkolona kadra składająca się z men-
torów oraz instruktorów zarówno z ZSZ w Gorlicach, 
organizacji greckiej, jak i wybranych do współpracy 
przedsiębiorstw.

Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach powstał 
w 1976 roku w wyniku połączenia kilku typów 

szkół: Zasadniczej Szkoły Budowlanej, Technikum 
Budowlanego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły 
Gastronomicznej. Przewaga szkół o profilu budowlanym 
wyznaczyła popularną nazwę szkoły Budowlanka –
funkcjonującą zresztą do dziś. Od początku istnienia 
szkoła należy do największych w regionie, kształcąc 
w różnych okresach swojej działalności od 550 do 
1700 uczniów w 18 do 59 oddziałach klasowych. 
14 października 1983 roku szkole nadano imię generała 
Kazimierza Pułaskiego, bohatera walk o niepodległość 
Polski i USA, który stał się dla całej szkolnej społeczności 
chlubnym patronem, wzorcem zasad moralnych 
i etycznych oraz drogowskazem dążeń do skutecznego 
osiągania celów. Tego dnia szkoła otrzymała również 
sztandar, obecny odtąd na wszystkich ważniejszych 
uroczystościach szkolnych oraz miejskich. 

Szkoła kształci m.in. w zawodach:
• Technik geodeta; 
• Technik budownictwa; 
• Technik robót wykończeniowych w budownictwie;
• Technik inżynierii sanitarnej;
• Technik żywienia i usług gastronomicznych;
• Technik usług kelnerskich.

Oraz pozostałe: murarz–tynkarz, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci 
i instalacji sanitarnych, cukiernik, kelner, kucharz.
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O PROJEKCIE

Projekt mobilności zawodowej pt. 
„Podbój europejskich praktyk 

z ZSZ Pułaskiego w Gorlicach” został 
przygotowany przez Zespół Szkół Za-
wodowych im. Kazimierza Pułaskiego 
w Gorlicach we współpracy z grecką 
instytucją GEORGIKES EKMETA-
LEUSEIS & TRAINING SERVICES 
z myślą o rozwoju uczniów kształcą-
cych się w zawodzie technik budow-
nictwa oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Projekt był także 
ważnym elementem strategii rozwo-
ju międzynarodowego szkoły, której 
realizację Placówka rozpoczęła przed 
kilkoma laty i ma na celu nie tylko 
szeroko rozumiany rozwój uczniów, 
ale również kadry dydaktycznej szko-
ły. ZSZ w Gorlicach chciał, aby po-
przez zaangażowanie w przygotowa-
nia młodzieży do projektu i w jego 

realizację, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych mogli podnieść swo-
je umiejętności, dostosowując je do 
rzeczywistych potrzeb rynku pracy. 
Bez wątpienia jednak najważniej-
szą grupą, która odniosła korzyści 
z projektu, byli jego uczestnicy, czyli 
uczniowie Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kazimierza Pułaskiego w Gorli-
cach. Dzięki udziałowi w projekcie 
praktyk zagranicznych młodzież po-
znała funkcjonowanie zagranicznych 
przedsiębiorstw w swojej branży 
i wymagania, jakie są stawiane ich 
pracownikom. Uczestnicy zdobyli 
również nowe kompetencje i udo-
skonalili umiejętności zawodowe, co 
przyczyni się do łatwiejszego startu 
w dorosłe życie i da motywację do 
starań o najbardziej atrakcyjne stano-
wiska pracy w regionie.
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Głównymi celami projektu było:

• stworzenie możliwości rozwo-
ju uczniów ZSZ w Gorlicach po-
przez organizację dla nich zagra-
nicznych praktyk zawodowych 
służących podnoszeniu kompe-
tencji oraz wzrostowi świadomo-
ści kulturowej;

• wykorzystanie wiedzy teoretycz-
nej w praktyce oraz poznanie spe-
cyfiki pracy w przedsiębiorstwach 
za granicą. Staż miał umożliwić 
bowiem poznanie realiów pracy 
w zawodzie i skonfrontowanie 
ich z oczekiwaniami uczestników, 

przez co przyszli absolwenci mie-
li dowiedzieć się czego mogą od 
nich wymagać potencjalni praco-
dawcy;

• rozwinięcie umiejętności posługi-
wania się językiem obcym (j. an-
gielskim) i nauczenie się stosowa-
nia go w praktycznej komunikacji 
zarówno wśród młodzieży, jak 
i kadry nauczycielskiej, albowiem 
udział w mobilności był dosko-
nałą okazją, aby uświadomić so-
bie, jak ważna na rynku pracy jest 
wielojęzyczność oraz że warto 
kształcić się językowo nie tylko 
w szkole, ale i poza nią;

• umiejętność korzystania z zaso-
bów technologicznych nie tylko 
do zabawy, ale także do rozwija-
nia kompetencji językowych i za-
wodowych, gdyż uczniowie pod-
czas zagranicznego stażu mogli 
podpatrzeć wiele innowacji i kre-
atywnie podejść do tematu pracy 
oraz rozważyć samozatrudnienie 
w przyszłości i tworzenie wła-
snych przedsiębiorstw;

• rozwój umiejętności miękkich po-
przez promowanie rozwoju oso-
bistego oraz otwartych i aktyw-
nych postaw, a także współpracy 
w grupie, komunikacji interperso-
nalnej i przedsiębiorczości.

Tak sformułowane cele projektu od-
powiadały zidentyfikowanym potrze-
bom uczniów i nauczycieli Zespołu  
Szkół Zawodowych w Gorlicach.

CELE PROJEKTU CELE PROJEKTU CELE PROJEKTU CELE PROJEKTU
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Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie technik żywienia i usług ga-
stronomicznych w ramach 2-ty-

godniowej mobilności odbyli praktyki 
w greckich restauracjach hotelowych, 
realizując program obejmujący w su-
mie 80 h stażu. Dzięki realnie wykony-
wanej pracy w rzeczywistym środowi-
sku gastronomicznym, uczniowie mieli 
okazję rozwinąć kompetencje zawodo-
we w zakresie wymaganym dla absol-
wentów swojego kierunku kształcenia 
zawodowego. Wiedza, umiejętności 
i kompetencje nabyte podczas stażu:
1. Wiedza z zakresu:
• Całościowego BHP.
• Polityki zarządzania odpadami.
• Obsługi urządzeń oraz maszyn 

używanych w obiekcie gastrono-
micznym.

• Zasad organizacji, przygotowania 
i użytkowania stanowisk pracy.

• Przekroju produktów, przepisów 
i sposobów przygotowywania żyw-
ności, napojów i półproduktów 
zgodnych z regionalną kuchnią.

• Zastawy i bielizny stołowej z uwzględ-
nieniem regionalnej kultury.

• Racjonalnego gospodarowania 
żywnością i jej zapasami.

• Porcjowania i sposobów dekoracji 
żywności oraz jej podawania.

• Planowania oraz oceny posiłków 
i jadłospisów z uwzględnieniem 
kwestii klimatycznych prowadzenia 
działalności.

2. Umiejętności:
• Sporządzania prostych potraw i na-

pojów.
• Ekspedycji i podawania potraw i na-

pojów klientom.
• Przyjmowania i rejestrowania zamó-

wień klientów w ramach pracy w re-
stauracji hotelowej oraz na barze.

• Dobierania i wykorzystywania urzą-
dzeń w zakładzie gastronomicznym.

• Dobierania bielizny i zastawy stoło-
wej do realizacji konkretnego zamó-
wienia.

• Przygotowania miejsca do realizacji 
usług gastronomicznych, w tym na-
krywania stołu i wystawiania zasta-
wy stołowej.

• Realizowania zamówienia.
• Utrzymania porządku miejsca i sta-

nowiska pracy po zakończeniu reali-
zacji usług.

3. Kompetencje miękkie:
• Rozwój poczucia tolerancji i zro-

zumienia dla różnorodności (dzięki 
pracy z przedstawicielami innych 
kultur).

• Wzrost poczucia własnej wartości 
- przełamanie strachu przed wypo-
wiadaniem własnych opinii, zwłasz-
cza w innym języku.

• Aktywna postawa i wzrost motywa-
cji do działania.

• Lepsze poznanie samego siebie, 
określenie się na tle rówieśników 
z innych krajów, wzrost umiejętno-
ści samooceny nabytych kompe-
tencji.

TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
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TECHNIK BUDOWNICTWA

W ramach 2-tygodniowego sta-
żu zagranicznego, obejmują-

cego w sumie 10 dni roboczych (80 
godzin praktyk) uczniowie kształcący 
się w zawodzie technik budownictwa 
wykonywali zadania zawodowe zwią-
zane z przyswajaniem wiedzy i dosko-
naleniem umiejętności niezbędnych 
do prawidłowego wykonywania ro-
bót konstrukcyjno-budowlanych, ko-
ordynowania prac budowlanych, jak 
również planowania i sporządzania 
kosztorysów. Wiedza, umiejętności 
i kompetencje nabyte podczas stażu:
1. Wiedza z zakresu:
• Całościowego BHP oraz postępo-

wania w momentach zagrożenia 
bezpieczeństwa.

• Polityki zarządzania odpadami.
• Przepisów prawa budowlanego.
• Obsługi urządzeń oraz maszyn 

używanych na placu budowy.
• Zasad organizacji, przygotowania 

i użytkowania stanowisk pracy.
• Rodzajów i elementów obiektów 

budowlanych.
• Rodzajów materiałów budowla-

nych i ich zastosowania.
• Rozróżniania konstrukcji obiektów 

budowlanych i technologii ich wy-
konania.

• Rodzajów dokumentacji budowla-
nej i sposobów jej sporządzania.

• Elementów zagospodarowania te-
renu budowy.

• Zasad doboru sprzętu do wykony-
wania wybranych rodzajów prac 
remontowo-budowlanych.

• Klasyfikacji gruntów budowlanych 
i określania ich przydatności do ce-
lów budowlanych.

2. Umiejętności:
• Tworzenia i wykorzystywania do-

kumentacji budowlanej.
• Przygotowywania planów, projek-

tów, harmonogramów i kosztory-
sów, w tym także w języku angiel-
skim.

• Sporządzania pomiarów.
• Przenoszenia wymiarów i pomia-

rów do odpowiedniego programu 
komputerowego.

• Przygotowywania placu budowy.
• Wykonywania robót ziemnych.
• Sporządzania zapotrzebowania na 

materiały i sprzęt.
• Sporządzania harmonogramów 

pracy i rozliczania się z budowy.
3. Kompetencje miękkie:
• Rozwój poczucia tolerancji i zro-

zumienia dla różnorodności (dzięki 
pracy z przedstawicielami innych 
kultur).

• Wzrost poczucia własnej wartości,  
przełamanie strachu przed wypo-
wiadaniem własnych opinii, także 
w innym języku.

• Aktywna postawa i wzrost moty-
wacji do działania.

• Lepsze poznanie samego siebie, 
określenie się na tle rówieśników 
z innych krajów, wzrost umiejętno-
ści samooceny nabytych kompe-
tencji.
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PROGRAM 
KULTUROWY

Pobyt w Grecji to nie tylko praktyki 
i zdobywanie nowych kompeten-

cji zawodowych! Uczniowie wzięli 
udział w szeregu aktywności wpisują-
cych się w program kulturowy, ukie-
runkowany na lepsze poznanie Gre-
cji, pełniejsze zrozumienie Greków, 
ich kultury, sposobu życia, ale także 
odświeżenie informacji, które poja-
wiały się na lekcjach historii w szkole. 

Uczniowie pierwszego dnia progra-
mu kulturowego odwiedzili kompleks 
klasztorów wybudowanych na ska-
łach, tak zwane Meteory – obiekt 
wpisany na światową listę dziedzic-
twa UNESCO, znajdujący się w środ-
kowej Grecji na północno-zachodnim 
krańcu równiny tesalskiej. Podczas 
zwiedzania uczniowie mieli okazję 
podziwiać Klasztor św. Varlaama, 
który jest jednym z 6 zachowanych 

dotychczas klasztorów, a wraz z prze-
wodnikiem poznali historię tego ma-
gicznego miejsca, jak święty Atanazy 
postanowił na jednej ze skał wybu-
dować klasztor. 

Drugiego dnia programu kulturowe-
go podczas rejsu statkiem z Kapita-
nem Kostasem i jego załogą Elisa-
bet Cruises uczestnicy mieli okazję 
zwiedzić wyspę Trikeri znajdującą się 
na Archipelagu Sporad Północnych. 
Wyspa należąca do tzw. nieodkry-
tych greckich klejnotów, przyciąga 
swoją atmosferą, klimatem i piękny-
mi widokami. A możliwość obcowa-
nia z całkiem dziką naturą sprawia, że 
jest to atrakcja sama w sobie. W trak-
cie rejsu nie zabrakło także czasu, 
aby poznać tradycyjne tańce greckie, 
lokalną kuchnię i muzykę. 
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CERTYFIKATY

Każdy z uczestników biorących 
udział w mobilności otrzymał na-

stępujące dokumenty potwierdzające 
zdobyte kompetencje i umiejętności:
Europass Mobilność – uznawany 
w wielu instytucjach, w szczególno-
ści dużych firmach za najważniej-
szy dokument. Jego dużą zaletą jest 
zgodność z wymogami zawodowymi 
w wielu krajach. Dzięki niemu ucznio-
wie mogą poszukiwać pracy za grani-
cą mając w ręku taki certyfikat. Jest 
on dowodem na zdobyte w kraju Unii 
Europejskiej konkretne praktyczne 
umiejętności, potwierdzając jedno-
cześnie kompetencje posługiwania 
się językiem angielskim podczas mo-
bilności zagranicznej. 
Certyfikat będący formalnym 
i oficjalnym potwierdzeniem reali-
zacji mobilności zagranicznej i w jej 
ramach – staży zawodowych, wysta-

wiony i zatwierdzony przez Zespół 
Szkół Zawodowych oraz greckiego 
partnera – Georgikes Ekmetaleuseis 
& Training Services. Dokument ten 
zawiera najważniejsze informacje 
na temat projektu, w tym daty reali-
zacji stażu, a także podmioty odpo-
wiedzialne za realizację całej ścieżki 
kształcenia uczestnika.
Dzienniki praktyk, które zgodnie 
z założeniami i programem praktyk, 
były uzupełniane przez uczestników, 
tak aby potwierdzić ich kompetencje, 
nabytą wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną. Po zakończeniu praktyk opie-
kun zatwierdził zrealizowany staż 
i wystawił ocenę z odbytych praktyk 
zgodnie z programem i wykonywany-
mi codziennymi czynnościami zawo-
dowymi.



O PARTNERZE

Partner, który został wybrany do re-
alizacji tego projektu to Georgikes 

Ekmetaleuseis & Training Services, 
od 2011 aktywny na polu organiza-
cji praktyk zagranicznych dla uczniów 
i absolwentów. Jestto doświadczona 
grecka instytucja przyjmująca w ra-
mach programów mobilności w zakre-
sie kształcenia zawodowego. Siedzi-
ba firmy znajduje się w miejscowości 
Platamonas na Riwierze Olimpijskiej 
w regionie Pieria. Instytucja specjalizu-
je się w organizacji praktyk i staży dla 
uczniów szkół technicznych i zawodo-
wych w obszarze turystyki i przemy-
słu rolno-spożywczego, handlu, me-
chaniki samochodowej, budownictwa. 
Podczas pobytu młodzieży zajmuje 
się kompleksowym organizowaniem 
dla nich wycieczek oraz programów 

w ramach przygotowania kulturowe-
go, organizuje również wizyty studyj-
ne w przedsiębiorstwach branżowych. 
Wybrany grecki partner to instytucja 
posiadająca doświadczenie zawodo-
we, które ukierunkowane jest na pod-
noszenie kompetencji i umiejętności 
indywidualnych uczestników danego 
programu, jak i kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych, celem jak najlep-
szego przygotowania merytorycznego 
i praktycznego do wykonywania przy-
szłego zawodu. W przeciągu ostatnich 
lat instytucja ta brała udział w kilku-
dziesięciu projektach zrealizowanych 
w różnych dziedzinach kształcenia 
i przyjmuje u siebie rocznie około 500 
beneficjentów z krajów Unii Europej-
skiej.

Projekt 2019-1-PL01-KA102-063146, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, przyznanych 
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zespół Szkół Zawodowych
im. Kazimierza Pułaskiego

ul. Niepodległości 5, 38 - 300 Gorlice
tel.: 18 353 50 09    e-mail: szkola@zszgorlice.edupoczta.pl

www.zszgorlice.iap.pl


