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Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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. Nauka odbywa się w 3 budynkach – 
dwóch dydaktycznych i jednym warsztatowym.

Jednostka składa się z kilku podmiotów:

1. Technikum, kształcącego w zawodach:
• technik pojazdów samochodowych,
• technik żywienia i usług 

gastronomicznych,
• technik rolnik,
• technik logistyk.

2. Szkoła Poliecalna, kształcąca w zawodach:
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
• technik turystyki wiejskiej.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
• RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,
• TG.07 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 
12 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 
kolejnego już projektu mobilnościowego, 
w ramach którego technicy żywienia i usług 
gastronomicznych, technicy rolnicy oraz technicy 
pojazdów samochodowych przez 2 tygodnie 
doskonalili swoje umiejętności zawodowe 
w greckich przedsiębiorstwach, uczestnicząc 
jednocześnie w bogatym programie kulturowym.

o naszej szkole
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W ramach projektu pt. „Mobilność dla Szydłowa!” 
29 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Władysława 
Stanisława  Reymonta w Szydłowie odbyło 2-tygodniowe 
praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach. 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-048505 zrealizowany 
został przy wsparciu Programu Erasmus+, Akcji 1: 
Mobilność edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe.

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

praktyki zawodowe
w Grecji

www.zspszydlow.pl

www.facebook.com/ zspszydlow
www.facebook.com/Mobilność-dla-Szydłowa - 
342609179700853
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W przeprowadzonej w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych (dawniej Ponadgimnazjalnych) 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Szydłowie „Diagnozie potrzeb 
rozwojowych”, która miała na celu sprawdzenie 
zadowolenia z efektów kształcenia wskazano 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.

Projekt mobilnościowy pt. „Mobilność dla Szydłowa!” 
stanowił odpowiedź na owe zidentyfikowane potrzeby 
– tak młodzieży, jak i kadry nauczycielskiej, pozwalając 
na rozwój szeregu kompetencji zawodowych, ale 
również tzw. umiejętności miękkich, których brakuje 
kandydatom na dzisiejszym rynku pracy.

Główne działania w ramach projektu obejmowały 
realizację dwóch mobilności zagranicznych 
dedykowanych dla w sumie 29 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w obszarze 3 profili, tj. technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów 
samochodowych oraz technik rolnik.

Projekt wpisał się w strategię działalności placówki, jak 
również pozwolił na wzbogacenie jej oferty edukacyjnej, 
tworząc z ZSP CKU instytucję oferującą szkolenie 
zawodowe na najwyższym, europejskim poziomie.

O PROJEKCIE

Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy o skali 
ponadnarodowej było ułatwienie 29 uczniom Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Szydłowie wejścia na rynek pracy. Stało 
się to poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych 
oraz zdobycie praktycznego doświadczenia, dzięki 
czemu uczestnicy stali się atrakcyjnymi przyszłymi 
potencjalnymi pracownikami dla szeregu pracodawców.

Do realizacji celu głównego przyczyniły się następujące 
cele szczegółowe:

• nabycie przez 29 uczniów ZSP CKU w Szydłowie 
szeregu umiejętności i zmiana postaw na 
bardziej otwarte, umożliwiające nawiązywanie 
kontaktów międzynarodowych, a w konsekwencji 
– poszerzanie możliwości rozwoju osobistego 
i zwiększanie szans na zatrudnienie na krajowym 
i europejskim rynku pracy;

• potwierdzenie odpowiednimi certyfikatami 
i zaświadczeniami nabytych postaw i kompetencji, 
co ułatwiło udokumentowanie przebytego 
procesu i uatrakcyjni portfolio przyszłych 
absolwentów;

• nabycie umiejętności dostosowania się do 
różnych warunków pracy i życia oraz innych 
umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie 
w sytuacjach stresowych, zarządzanie czasem, 
komunikatywność, odpowiedzialność, tolerancja, 
elastyczność, punktualność itd.;

• poznanie i możliwość obcowania z inną kulturą;
• zyskanie/rozwinięcie przez młodzież aktywnych, 

otwartych, tolerancyjnych postaw, które pozwolą 
im aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństw, 
budując poczucie integracji i tożsamości 
europejskiej;

• zwiększenie kompetencji językowych 29 
uczestników – przede wszystkim w zakresie 
języka angielskiego, będącego językiem roboczym 
stażu, ale również możliwość obcowania 
i zdobycia podstaw z zakresu języka greckiego;

cele projektu

2
15/03 – 28/03/2019
17/09 – 30/09/2019

29 UCZNIÓW

3 KIERUNKI 
ZAWODOWE

• wzmocnienie u uczniów motywacji 
do nauki, poszerzania zainteresowań 
i udziału w różnego rodzaju inicjatywach;

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

• wspieranie procesu doskonalenia 
i dokształcania kadry edukacyjnej, 
dzięki czynnemu udziałowi w projekcie, 
jego koordynacji, a także uczestnictwu 
w poszczególnych aktywnościach, co 
znacznie poszerzyło horyzonty nauczycieli 
i opiekunów.
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Każdy z uczestników projektu realizuje ścieżkę 
kształcenia wdrażaną przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Szydłowie dla kierunku kształcenia technik rolnik. 
Staż w ramach mobilności zagranicznej, odbytej 
w firmie Zeus Kiwi SA and Agricultural Product 
Processing and Trading Company SA z siedzibą 
w miejscowości Pieria stanowił uzupełnienie dla 
wdrażanego programu nauczania.

Uczestnicy, w ramach projektu, odbyli praktyki 
zagraniczne trwające w sumie 80h. Umożliwiło im 
to rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie 
wymaganym dla absolwentów kierunku kształcenia 
zawodowego technik rolnik, w ramach których 
wykonywali następujące zadania:

• ustalali ilości nawożenia i jego wykonanie;
• planowali i wykonywali czynności związane 

z przygotowaniem materiału siewnego do siewu;
• wykonywali czynności związane 

z przygotowaniem sadzeniaków do sadzenia;
• planowali i wykonywali zabiegi związane 

z pielęgnacją i ochroną roślin pod wybrane rośliny 
uprawne;

• planowali i wykonywali czynności związane 
z uprawą wybranych roślin;

• obsługiwali maszyny i urządzenia do uprawy, 
siewu i nawożenia oraz pielęgnacji;

• planowali i wykonywali czynności związane 
z uprawą wybranych roślin;

• wykonywali wskazane prace w produkcji 
zwierzęcej z wykorzystaniem odpowiednich 
maszyn i urządzeń;

• stosowali odpowiednie sposoby konserwacji 
i przygotowania do przechowywania narzędzi 
i maszyn rolniczych;

• przygotowywali produkty do sprzedaży;

TECHNIK ROLNIK15 TECHNIKÓW
ROLNIKÓW

15/03 – 28/03/2019
17/09 – 30/09/2019
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• porządkowali pomieszczenia inwentarskie 
w ramach wykonywania czynności codziennych;

• dokonywali pakowania i transportu produktów 
w celu sprzedaży.

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

Wśród kwalifikacji, które posiedli uczestnicy  
znajdują się:

1. Prowadzenie i organizowanie produkcji roślinnej;
2. Prowadzenie i organizowanie produkcji 

zwierzęcej;
3. Obsługa środków technicznych stosowanych 

w rolnictwie.

Wpisują się one w następujące kwalifikacje zawodowe:
• RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
• oraz RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji 

rolniczej.

11
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Każdy z uczestników projektu realizuje ścieżkę 
kształcenia wdrażaną przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Szydłowie dla kierunku kształcenia technik 
pojazdów samochodowych. Staż w ramach mobilności 
zagranicznej, odbytej w firmie Αυτοκινητα Συνεργειο 
Hλektpoλoγoσ Antaλλaktika Mπatapieσ Auto Service 
z siedzibą w miejscowości Leptokarya stanowił 
uzupełnienie dla wdrażanego programu nauczania.

Uczestnicy, w ramach projektu, odbyli praktyki 
zagraniczne trwające w sumie 80h. Umożliwiło im 
to rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie 
wymaganym dla absolwentów kierunku kształcenia 
zawodowego technik pojazdów samochodowych, 
w ramach których wykonywali następujące zadania:

• przyjmowali pojazdy do obsługi i naprawy;
• prowadzili wywiad z klientem;
• ustalali przyczyny awarii;
• analizowali dokumentację techniczną dotyczącą 

diagnozowania i naprawy samochodów;
• dobierali odpowiednie narzędzia i sprzęt do prac 

obsługowo-naprawczych;
• diagnozowali układy kontroli trakcji;
• sterowali pracą silników za pomocą testerów 

diagnostycznych;
• określali stan techniczny pojazdów i ich zespołów;
• wykonywali kontrolę stanu technicznego 

pojazdów;
• konserwowali instalacje i urządzenia 

elektroniczne.

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

TECHNIK pojazdów 
samochodowych

8 TECHNIKÓW POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

17/09 – 30/09/2019
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Wśród kwalifikacji, które posiedli uczestnicy  
znajdują się:

1. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych;

2. Przeprowadzanie diagnostyki i naprawianie 
silników, zespołów i układów mechanicznych 
oraz układów elektrycznych i elektronicznych 
w samochodach osobowych i innych pojazdach 
silnikowych;

3. Wykonywanie prac demontażowo-montażowych 
silników, zespołów i układów pojazdów 
samochodowych.

Wpisują się one w następujące kwalifikacje zawodowe:
• MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów 

i zespołów pojazdów samochodowych
• oraz MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych.

14
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Każdy z uczestników projektu realizuje ścieżkę 
kształcenia wdrażaną przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Szydłowie dla kierunku kształcenia technik żywienia 
i usług gastronomicznych. Staż w ramach mobilności 
zagranicznej, odbytej w 4-gwiazdkowym hotelu Hotel 
San Panteleimon w miejscowości Paralia Neou 
Panteleimona stanowił uzupełnienie dla wdrażanego 
programu nauczania.

Uczestnicy, w ramach projektu, odbyli praktyki 
zagraniczne trwające w sumie 80h. Umożliwiło 
im to rozwinięcie kompetencji zawodowych 
w zakresie wymaganym dla absolwentów kierunku 
kształcenia zawodowego technik żywienia i usług 
gastronomicznych, w ramach których wykonywali 
następujące zadania:

• stosowali zasady racjonalnego wykorzystywania 
surowców;

• przygotowywali różne rodzaje kaw;
• sprawnie obsługiwali klientów oraz realizowali 

ich zamówienia;
• dobierali dodatki niezbędne do właściwego 

podawania kaw;
• stosowali zasady doprawiania potraw i napojów;
• dobierali urządzenia gastronomiczne do 

ekspedycji określonych potraw lub napojów 
w określonych warunkach;

• obsługiwali urządzenia do produkcji i ekspedycji 
potraw i napojów;

• dobierali metody obsługi do świadczonych usług 
gastronomicznych;

• dobierali bieliznę stołową do okoliczności, 
rodzaju menu.

TECHNIK żYWIENIA  
I USŁUG  
GASTRONOMICZNYCH

6
17/09 – 30/09/2019
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W zakresie wykonywanych czynności mieściło się 
wykonywanie zadań praktycznych, wskazanych 
i nadzorowanych przez osoby dedykowane do 
koordynowania praktyk na miejscu.

Wśród kwalifikacji, które posiedli uczestnicy  
znajdują się:

1. Sporządzanie potraw i napojów, odpowiednie 
przechowywanie żywności, sporządzanie 
i ekspedycja potraw i napojów;

2. Organizowanie żywienia i usług 
gastronomicznych: planowanie i ocenianie 
żywienia, organizowanie produkcji 
żywności, planowanie i organizowanie usług 
gastronomicznych, wykonywanie czynności 
porządkowych, rozliczanie sprzętu, zastawy 
i bielizny stołowej po wykonaniu usług 
gastronomicznych;

3. Odpowiednie stosowanie surowców, dodatków 
do żywności i materiałów pomocniczych do 
produkcji gastronomicznej.

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 zajęć 
merytorycznych, związanych z realizacją programu 
praktyk, uczniowie uczestniczyli w bogatym 
programie kulturowym, skonstruowanym w oparciu 
o najważniejsze punkty turystyczne, warte odwiedzenia 
na Riwierze Olimpijskiej.
Stary Panteleimon to urokliwa wioska położona 
w górach, na wysokości ok. 500 m n.p.m., gdzie widoki 
wprost zapierały dech w piersiach! Uczniowie mieli 
tam okazję odwiedzić lokalną cerkiew prawosławną, 
popularną wśród miejscowych, którzy celebrują 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.
Nie obyło się również bez wycieczek do najbardziej 
reprezentatywnych miejsc turystycznych w okolicach 
Riwiery Olimpijskiej. Pierwszym punktem na tej liście 
był kompleks klasztorów osadzonych wysoko na 
skałach, zawieszonych między niebem a ziemią – 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 (Megalo Meteoro) i spędzić 
czas w atmosferze zadumy, głębokich przemyśleń. 
Dodatkowo, poznali proces pisania ikon. Uczestnicy 
odwiedzili także cerkiew Świętej Paraskiewy oraz 
zobaczyli pomnik partyzantów w dolinie Tempi.
Kolejnym etapem programu 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, 
z którego rozciąga się przepiękna panorama! Nasza 
grupa spędziła tam trochę czasu pełnego nowych 
doświadczeń, które zostaną zapamiętane na bardzo 
długo! W drodze powrotnej statek zatrzymał się również 

PROGRAM 
KULTUROWY
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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.
Dodatkowo, uczestnicy projektu pt. „Mobilność dla 
Szydłowa!” mieli okazję zwiedzić z przewodnikami dwa 
największe miasta Grecji. Pierwszym z nich była stolica – 
słynne, stanowiące kolebkę europejskiej cywilizacji Ateny. 
W ramach wycieczki wszyscy weszli na Agorę, Akropol i do 
jego muzeum, jak również odbyli spacer po Monastiraki 
– głównej ulicy handlowej stolicy. Obcowanie z atmosferą 
wielkiego miasta, gdzie mieszka ponad 1/3 ludności 
Grecji pozwoliło uczestnikom „dotknąć” historii, ale także 
obcować z nowoczesną stroną Aten. Dodatkowo, uczniowie 
zobaczyli Stadion Olimpijski oraz uroczystą zmianę warty 
pod Parlamentem, gdzie żołnierze Ewzoni zaprezentowali 
swój charakterystyczny krok defiladowy.
Drugie co do wielkości miasto Grecji to Thessaloniki, 
stolica regionu Macedonii. Wizyta w nim pozwoliła 
na zobaczenie m.in. Białej Wieży, placu Arystotelesa, 
pomnika Aleksandra Wielkiego czy ruin amfiteatru, 
a także spacer wąskimi uliczkami wśród rdzennych 
Greków. Był to kolejny element, który pozwolił na 
przybliżenie sobie tajników typowo greckiego życia 
i kultury tego kraju.
Ostatnim przystankiem było miasteczko Litochoro 
i 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 wg mitologii zasiadali 
greccy bogowie z Zeusem na czele. Finałem spaceru po 
wąwozie był niewielki wodospad oraz dwa zielono-rdzawe 
jeziorka, zwane Wanną Afrodyty, gdyż zgodnie z mitologią 
bogini miłości odbywała w nich regularne kąpiele i to 
dzięki temu była całe życie taka piękna!



W projekcie wykorzystano kilka certyfikatów i narzędzi 
służących walidacji nabytych przez uczestników 
kompetencji. Przede wszystkim, uczniowie 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 były użyteczne nie tylko na potrzeby stażu, 
ale przydadzą się uczestnikom również w przyszłości – 
przy ubieganiu się o zatrudnienie. 
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 każdej wymiany mobilnościowej, a dzięki 
sporządzeniu ich przy zastosowaniu wymogów programu 
Erasmus+, będą one uznawane nie tylko w Polsce, ale 
również w całej Europie. 
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 uzyskanych 
umiejętności, poszerzając zapisy w dzienniczkach 
o Indywidualne Wykazy Osiągnięć, wykorzystujące 
elementy systemu Europejskiego Systemu Transferu 
Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).

CERTYFIKATY

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.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty stanowią nie tylko materialny rezultat przeprowadzonych 
w ramach projektu działań, ale również cenny dokument dla samych uczestników, którzy będą je mogli 
wykorzystać na każdym etapie swojej ścieżki kariery zawodowej.
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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 Ponadpodstawowych  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 

www.zspszydlow.pl

www.facebook.com/ zspszydlow

www.facebook.com/Mobilność-dla-Szydłowa-342609179700853


