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W SZYMBARKU
AKTY WNIE PODNOSI 
SWOJE KOMPETENCJE
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11.11-22.11.2019r.

praktyki 
zawodowe

o szkole

Grupa 17 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. J. Korczaka w Szymbarku 
kształcących się w zawodach ogrodnik, rolnik, ku-
charz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 
wzięła udział w projekcie i jego głównych działa-
niach, tj. mobilności zagranicznej dedykowanej prak-
tykom zawodowym, które odbywały się w okresie 
11.11.2019 – 22.11.2019 r. w Grecji. W ich trakcie 
uczniowie realizowali zgodny z podstawą programo-
wą dla swoich zawodów program oraz mieli okazję 
wzięcia udziału w programie kulturowym, poznając 
tym samym grecką kulturę oraz najważniejsze atrak-
cje turystyczne regionu Riwiery Olimpijskiej, a sze-
rzej - Macedonii Środkowej i Tesalli, gdzie przebywali. 
Dzięki współpracy z doświadczonym i kompetent-
nym Partnerem jakim jest GEORGIKES EKMETALE-
USEIS & TRAINING SERVICES możliwe było objęcie 
uczestników pełnym wsparciem praktyków i eksper-
tów wybranych branży, którzy pełnili rolę mentorów 
dla poszczególnych grup, ułatwiając realizację projek-
tu w sposób w pełni kompletny, przy wykorzystaniu 
doświadczenia i najlepszych praktyk w oparciu o naj-
lepsze standardy. Wiedza i doświadczenie Partnera 
w zakresie organizowania i zarządzania programem 
praktyk dla uczniów SOSW umożliwiła w sposób pro-
fesjonalny przygotowanie uczestników i opiekunów 
do uczestnictwa w działaniach podejmowanych w ra-
mach realizacji przedmiotowego projektu.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Szym-
barku funkcjonuje od 1976 roku, a swoją siedzibę zna-
lazł w dworskich zabudowaniach z początku XX wieku. 
W latach 1947-50 w dworku funkcjonowała szkoła rolni-
cza kształcąca młodzież z Szymbarka i okolicznych miej-
scowości. 1 września 1976 r. powołano do życia szkołę 
wraz z internatem. Placówka nosiła początkowo nazwę 
Specjalny Zakład Wychowawczy. Dwa lata – później 3 
czerwca 1978 r., decyzją Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania w Nowym Sączu, Specjalnemu Zakładowi Wycho-
wawczemu w Szymbarku nadano imię Janusza Korczaka. 
Podczas uroczystości w parku otaczającym dworek odsło-
nięto popiersie patrona. 17 kwietnia 1984 r. na podstawie 
zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania, Specjalny 
Zakład Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbar-
ku uzyskał status i miano Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego i tak też pozostaje do dziś. W Ośrod-
ku funkcjonuje: Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła 
I Stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
- dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 
i umiarkowanym. Kształceniem uczniów zajmuje się wy-
soko wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców 
– wszyscy z przygotowaniem w zakresie oligofrenope-
dagogiki. Dzieci objęte są opieką specjalistyczną: peda-
gogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną, 
socjoterapeutyczną. Mają zapewnione dobre warunki 
mieszkaniowe i znakomite wyżywienie. Szkoła stara się 
umożliwić swoim wychowankom wszechstronny rozwój, 
dać im możliwość realizowania i rozwijania swoich zainte-
resowań oraz korzystania z bogatej oferty różnorodnych 
form zajęć pozalekcyjnych, tj. sportowych, turystycznych, 
teatralnych, plastycznych, hipoterapii, hydroterapii oraz 
rehabilitacji ruchowej, które stwarzają dziecku możliwość 
wyboru i dają szanse na sukces. Branżowa Szkoła I stop-
nia kształci w zawodach:
• kucharz
• rolnik
• ogrodnik
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
J. Korczaka w Szymbarku przystąpił do projek-

tu pt. „Młodzież z SOSW w Szymbarku aktywnie 
podnosi swoje kompetencje”, realizowanego ze 
środków PO WER na zasadach Programu Era-
smus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
Udział w projekcie podyktowany był potrzebami 
uczniów i szkoły obejmującymi podniesienie pozio-
mu jakości pracy placówki, między innymi poprzez 
doskonalenie kompetencji zawodowych, języko-
wych, międzykulturowych i interpersonalnych, 
rozwój przedsiębiorczości, inicjatywności uczniów 
oraz podniesienie ich zdolności do zatrudnienia po 
ukończeniu szkoły.

Głównym celem realizacji projektu był wszech-
stronny rozwój osobisty i zawodowy uczestników 
praktyk, wzrost przedsiębiorczości, kreatywności,  
jak również rozwój kompetencji zawodowych. Wy-
jazd na staż oprócz wartościowego i mierzalnego 
rozwoju kompetencji o charakterze zawodowym, 
dał możliwość poznania innego kraju, jego kultu-
ry, historii i języka. Różnorodność uwarunkowań 
klimatyczno-przyrodniczych, specyfika dostrze-
żenia różnic i podobieństw pomiędzy poszcze-
gólnymi państwami oraz rozszerzenia perspekty-
wy postrzegania świata to wartość dodana sama 
w sobie. Dla wielu uczestników była to jedyna taka 
okazja wyjazdu, który wniósł do ich życia pozytyw-
ne zmiany.

Podstawowe cele edukacyjne związane z projek-
tem to:

1. Rozwój zawodowy uczestników
• zapoznanie się z funkcjonowaniem usług rol-

niczych, ogrodniczych czy gastronomicznych 
w firmach współpracujących z lokalnymi i mię-
dzynarodowymi kontrahentami;

• poznanie metod zarządzania i organizacji pra-
cy i zamówień oraz dostaw na poszczególnych 
szczeblach funkcjonowania danego przedsię-
biorstwa;

• rozwój kontaktów zawodowych, które umoż-
liwią zainteresowanym nawiązanie dalszej 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
ogrodnictwa, rolnictwa czy też hotelarstwa 
i gastronomii. 

2. Rozwój umiejętności językowych
• praktyczne zastosowanie języka angielskiego 

i greckiego w życiu codziennym;
• rozbudowa słownictwa związanego z wykony-

wanym zawodem.

3. Rozwój kompetencji międzykulturowych
• nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z zagra-

nicy oraz wymiana doświadczeń;
• poznanie historii i kultury Grecji;
• poznanie sposobów i metod adaptacji i aklima-

tyzacji w innym środowisku kulturowym.

cele projektu
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kucharzUczniowie kształcący się w ramach zawodu Kucharz zre-
alizowali program obejmujący łącznie 80h praktyk zawo-

dowych. Pracowali na różnych stanowiskach w kuchni hote-
lowej, poznając tym sposobem pracę i obowiązki kucharza na 
każdym etapie sporządzania potraw i napojów. Podczas stażu 
zdobyli takie kompetencje zawodowe jak:
1. Wiedza z zakresu:
• Całościowego BHP oraz postępowania w momentach za-

grożenia bezpieczeństwa;
• Polityki zarządzania odpadami;
• Obsługi urządzeń oraz maszyn używanych w obiekcie ga-

stronomicznym;
• Zasad organizacji, przygotowania i użytkowania stano-

wisk pracy - kucharz, pomoc kuchenna;
• Bogactwa przekroju produktów, przepisów i sposobów 

przygotowywania żywności, napojów i półproduktów 
zgodnych z regionalną kuchnią;

• Organizacji pracy w obiekcie świadczącym usługi gastro-
nomiczne;

• Zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
• Kategoryzacji obiektów gastronomicznych.
2. Umiejętności:
• Sporządzania prostych potraw i napojów;
• Ekspediowania i podawania potraw i napojów klientom;
• Rozróżniania surowców, dodatków do żywności i mate-

riałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastrono-
micznej;

• Dobierania i wykorzystywania urządzeń w zakładzie ga-
stronomicznym;

• Dobierania bielizny i zastawy stołowej do realizacji kon-
kretnego zamówienia;

• Realizowania zamówienia;
• Stosowania receptur gastronomicznych;
• Porcjowania, dekorowania i wydawania potraw i napojów.
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Młodzi ludzie kształcący się w zawodzie Rolnika nie zawsze 
mają wyobrażenie jak wygląda praca w danym zawodzie 

w praktyce w Polsce, a tym bardziej za granicą. Zawód rolnika 
dziś powraca nie jako rodzinne gospodarstwo z niewielką upra-
wą, lecz jako sprawnie działające przedsiębiorstwo. Dlatego też 
10 dni spędzonych w Grecji zapewniły uczestnikom niezastą-
pione doświadczenie - już na starcie, po zakończeniu edukacji 
w Polsce, będą w stanie pochwalić się doświadczeniem zawo-
dowym za granicą, umiejętnością pracy w międzynarodowym 
gronie oraz znajomością dobrych praktyk stosowanych w innym 
kraju członkowskim Unii Europejskiej. 
Rolnik zdobył takie kompetencje zawodowe jak:
1. Wiedza z zakresu:
• Całościowego BHP oraz postępowania w momentach za-

grożenia bezpieczeństwa; 
• Planowania odpowiedniej ilości i jakości materiału siewnego 

i nawozów do planowanych upraw;
• Planowania i wykonywania zabiegów agrotechnicznych 

z uwzględnieniem czynników meteorologicznych wpływa-
jących na plonowanie roślin uprawnych;

• Magazynowania plonów, podstawowego przetwarzania 
i przygotowywania ich do sprzedaży;

• Norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolni-
czych oraz zasad bezpieczeństwa żywności;

• Określania zadań i obowiązków rolnika.
2. Umiejętności:
• Planowania i organizowania procesu produkcji roślinnej 

i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym;
• Podejmowania współpracy z dostawcami i odbiorcami pro-

dukcji roślinnej i zwierzęcej;
• Projektowania zmianowania roślin, z uwzględnieniem czyn-

ników przyrodniczych i ekonomicznych;
• Dobierania i wykonywania zabiegów uprawowych do wy-

branej rośliny, w tym stosowania metod zapobiegania 
i zwalczania chorób, szkodników i chwastów, używania pre-
paratów chemicznych.

rolnik
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Również praca w ogrodnictwie wymaga fachowej i wszech-
stronnej wiedzy, dlatego też uczniowie podczas praktyk 

zawodowych pracowali bezpośrednio pod okiem doświadczo-
nych praktyków branży. W ramach zajęć rozwijali umiejętności 
wpisujące się w ich kwalifikacje zawodowe, a zrealizowany pro-
gram miał na celu pozwolić przyszłym ogrodnikom na posze-
rzenie wiedzy, zdobycie nowych oraz rozwinięcie już posiada-
nych umiejętności, a także na wypracowanie w nich aktywnych 
i otwartych postaw.
Ogrodnik zdobył takie umiejętności zawodowe jak:
1. Wiedza z zakresu:
• Całościowego BHP oraz postępowania w momentach za-

grożenia bezpieczeństwa;
• Projektowania, realizowania i utrzymania aranżacji ogrodów 

prywatnych i publicznych;
• Dobierania sadzonych roślin pod względem estetycznym 

oraz wymaganych przez nie warunków: nasłonecznienia, 
gleby, nawożenia;

• Sadzenia nasion, trawy, sadzonek drzew i krzewów oraz 
układania elementów ozdobnych, takich jak kamienie, głazy;

• Przygotowywania rozsady roślin oraz wysadzania cebulek 
do gruntu.

2. Umiejętności:
• Zakładania i pielęgnowania upraw sadowniczych, warzyw-

nych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych;
• Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, ta-

kich jak pielenie roślin, wyrywanie chwastów, przerywka, 
wzruszanie międzyrzędzi, przekopywanie i nawożenie gle-
by, opryskiwanie środkami ochrony roślin, koszenie trawy, 
przycinanie drzew i krzewów;

• Podlewania roślin ręcznie lub za pomocą deszczowni prze-
nośnych, stałych lub systemu kropelkowego;

• Cięcia roślin w celu przyspieszenia owocowania i kwitnienia;
• Zbierania, przechowywania i sprzedawania plonów ogrod-

niczych;
• Stosowania środków chemicznych w uprawie i ochronie roślin.

ogrodnik
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pracownik
pomocniczy

obsługi
hotelowej

Uczniowie kształcący się w zawodzie Pracownika Pomoc-
niczego Obsługi Hotelowej, podczas 10 dni praktyk za-

wodowych poznali prace w hotelu począwszy od zajęć na 
recepcji, przez pracę w dziale służby pięter (tzw. houseke-
eping), aż po wykonywanie obowiązków w restauracji hotelo-
wej podczas przygotowywania sali do przyjęcia gości czy też 
jako pomoc kelnerska podczas posiłków. 
Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej zdobył takie kom-
petencje zawodowe jak:
1. Wiedza z zakresu:
• Całościowego BHP oraz postępowania w momentach za-

grożenia bezpieczeństwa;
• Rozróżniania pomieszczeń ogólnodostępnych, typów 

jednostek mieszkalnych, rodzajów usług hotelarskich; 
• Określania zadań i obowiązków pracownika pomocnicze-

go obsługi hotelowej; 
• Rozróżniania elementów wyposażenia pomieszczeń czę-

ści hotelowej obiektu; 
• Rodzajów prac porządkowych w części hotelowej obiektu; 
• Przestrzegania zasad postępowania w sytuacjach niety-

powych i niebezpiecznych.
2. Umiejętności:
• Rozróżniania elementów wyposażenia pomieszczeń czę-

ści hotelowej obiektu; 
• Stosowania sprzętu, środków i narzędzi do utrzymania 

czystości i porządku w części hotelowej obiektu;
• Utrzymywania czystości i porządku w części ogólnodo-

stępnej obiektu; 
• Wykonywania czynności porządkowych w węźle higie-

niczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości 
i środków dezynfekcyjnych;

• Przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia 
gości; 

• Obsługiwania urządzeń stanowiących wyposażenie pral-
ni hotelowej; 

• Wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą 
gości hotelowych;

• Obsługi gości w sali restauracyjnej hotelu.
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program 
kulturowy

Program kulturowy był znacznie 
krótszą, ale tak samo istotną czę-

ścią pobytu w Grecji, uzupełniającą 
w dniach wolnych od pracy realizo-
wany program stażu. Dzięki niemu 
młodzież nie tylko pracowała, ale 
miała również okazję zwiedzać ten 
piękny, śródziemnomorski kraj, po-
znając jego kulturę i historię, rozwi-
jając swoje umiejętności interper-
sonalne. W ramach tego programu, 
uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
takie miejsca, jak wyspę Trikeri czy 
słynne klasztory - Meteory. Pierw-
sza atrakcja rozpoczęła się od por-
tu w małej miejscowości Amaliapo-
li, gdzie statkiem wraz z Kapitanem 
Kostasem oraz załogą Elizabeth Cru-
ises wyruszyli w rejs na wyspę Trikeri 

- jedną z wysp Sporad Północnych. 
Na statku uczyli się tradycyjnych tań-
ców greckich i mieli okazję poznać 
namiastkę kultury greckiej. Po dopły-
nięciu do portu Agia Kiriaki udali się 
w głąb wyspy zobaczyć XIX-wieczny 
klasztor Evangelistrias. 

Następnym znanym i popularnym 
miejscem na mapie Grecji, które 
młodzież miała okazję zwiedzić są 
Meteory, czyli kompleks klasztorów 
ulokowanych na skałach piaskowca, 
wpisany na Światową Listę Dziedzic-
twa UNESCO. Pierwotnie wybudo-
wano w sumie 26 klasztorów, nato-
miast współcześnie tylko 6 z nich jest 
zamieszkałych, a większość z nich 
w skutek erozji oraz Wojen Świato-
wych została zniszczona. Przepiękne, 

zapierające dech w piersiach wido-
ki przyprawiły wszystkich niemalże 
o zawrót głowy! Do tego sprzyjają-
ca pogoda i możliwość obcowania 
z realiami klasztornymi i pogłębienia 
wiedzy na temat religii prawosławnej, 
zwiedzanie cerkwi i jednego z klasz-
torów – św. Varlaama oraz czas de-
dykowany na zdjęcia sprawiły, że dla 
wszystkich była to wyjątkowa przy-
goda. Dodatkowo, uczniowie dowie-
dzieli się w wytwórni, że ikony się 
pisze, a nie maluje. Wszystkie te wy-
jazdy, pozwoliły dużo lepiej poznać 
specyfikę kulturową Grecji, a także 
jej zwyczaje, tradycje i historię. Nie-
zapomniane widoki i przeżycia na 
długo pozostaną w ich pamięci. 

Dzięki realizacji w ramach pobytu 
elementów programu kulturowego 
uczestnicy mieli okazję rozwinąć sze-
reg kompetencji miękkich, wśród któ-
rych należy wymienić:
• Rozwój poczucia tolerancji i zrozu-
mienia dla różnorodności (dzięki pra-
cy z przedstawicielami innych kultur);
• Wzrost poczucia własnej wartości - 
przełamanie strachu przed wypowia-
daniem własnych opinii, zwłaszcza 
w innym języku;
• Wypracowanie aktywnych postaw 
i wzrost motywacji do działania oraz 
współpracy w grupie;
• Lepsze poznanie samego siebie, 
określenie się na tle rówieśników 
z innych krajów, wzrost umiejętności 
samooceny nabytych umiejętności.
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rezultaty projektu

Poza nabyciem umiejętności po-
wiązanych z zawodami, projekt 

przyczynił się również do rozwoju 
kompetencji językowych, organiza-
cyjnych, społecznych czy interper-
sonalnych. Dzięki odbyciu zagranicz-
nych staży zawodowych uczniowie 
z większą swobodą porozumiewali 
się w języku obcym – tak podczas 
wykonywania zadań zawodowych, 
jak i w codziennych sytuacjach.  Do-
datkowo, uczestnicy projektu nabyli 
umiejętności i kompetencje organi-
zacyjne, w ramach których nauczyli 
się jak radzić sobie w trudnych sytu-
acjach oraz czuć odpowiedzialność 
za wykonywaną pracę. Doświadcze-
nie pracy w przedsiębiorstwie danej 

branży pozwoliło na nabycie wiedzy 
potrzebnej do pracy w zawodzie, 
w którym uczniowie zdobywają wy-
kształcenie. Odbywane praktyki za-
graniczne były też doskonałą okazją 
do poznania realnego miejsca pracy, 
obycia się z tzw. porządkiem korpo-
racyjnym oraz możliwością zapozna-
nia się i praktycznego wykorzystania 
nowoczesnych technologii związa-
nych z danym profilem zawodowym.
Uczestnicy projektu nabyli również 
umiejętności i kompetencje społecz-
ne, dzięki pracy w grupach między-
narodowych, co pozwala kształtować 
postawy otwartości i tolerancji na od-
mienność kulturową czy rasową. Bez 
przeszkód komunikowali się z człon-

kami zespołów, w których pracowali 
oraz potrafili zawierać relacje między-
ludzkie, które w przyszłości skutko-
wać mogą kontaktami biznesowymi 
i powodować rozwój integracji eu-
ropejskiej. Wszystko to sprawiło, że 
otworzyli się oni na nowe możliwo-
ści zawodowe i społeczne. Realizacja 
inicjatywy przyczyniła się również 
do rozwoju placówki jako instytucji 
szkolącej i przygotowującej uczniów 
do wejścia na rynek pracy. Przyczy-
niła się ona bowiem do zwiększenia 
kompetencji zawodowych uczniów 
i nauczycieli w kontekście standar-
dów zagranicznych, nawiązania kon-
taktów dających szansę rozwoju i re-
alizacji kolejnych projektów, wymiany 
doświadczeń, wiedzy i dobrych prak-
tyk oraz poznania praktycznych 

rozwiązań stosowanych w euro-
pejskich firmach i instytucjach. Po-
nadto, SOSW wzbogaciło swój pro-
gram kształcenia, a uczniowie mogli 
sprawdzić się na zagranicznym rynku 
pracy, co zagwarantowało im bar-
dzo cenne i unikalne doświadczenie. 
Również nauczyciele mieli okazję na-
być nowe kompetencje zawodowe, 
interkulturalne czy społeczne. Re-
alizacja projektu stała się impulsem 
dla uczniów i kadry pedagogicznej, 
motywującym do ciągłego kształce-
nia i podejmowania się w przyszłości 
realizacji podobnych przedsięwzięć. 
Tak ukierunkowany rozwój spotyka 
się z oczekiwaniami pracodawców, 
którzy mają coraz większe wymaga-
nia w stosunku do potencjalnych pra-
cowników.
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Każdy z uczestników, którzy odbyli praktykę zagraniczną, 
otrzymał formalne potwierdzenie zdobytych w ramach 
projektu i realizacji programu szkolenia zawodowego 
kwalifikacji i kompetencji w formie certyfikatu 
potwierdzającego odbycie stażu, wystawionego przez 
partnera zagranicznego oraz Szkołę. Zawiera on daty 
i miejsce odbywania stażu, jak również opatrzony został 
pieczątką i podpisem organizacji partnerskiej oraz 
przedstawiciela Szkoły – Pani Dyrektor.
Dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu uznania 
uzyskach w trakcie projektu kompetencji, wykorzystany 
został także dokument ”Europass Mobilność”, który 
to pozwolił poświadczyć doświadczenie zawodowe 
zdobyte przez beneficjentów. Wykazane tam zostały 
kompetencje i kwalifikacje, które uczniowie nabyli 
i rozwinęli podczas mobilności oraz potwierdzał on fakt 
odbycia stażu związanego z kształconym zawodem, 
w kraju Unii Europejskiej innym niż kraj zamieszkania.
Uczestnicy projektu prowadzili również na bieżąco 
dziennik praktyk, który został zatwierdzony przez 
opiekuna po konsultacjach z partnerem oraz firmą, 
w której praktykant odbywał swoją mobilność, przez 
co możliwe było zaliczenie pobytu za granicą na 
poczet połowy wymiaru godzinowego obowiązkowych 
praktyk zawodowych, przewidzianych w podstawie 
programowej. 
Wspomniane wyżej dokumenty i narzędzia służyły nie 
tylko kwestiom ewaluacyjnym, ale przede wszystkim 
odpowiedniej uznawalności efektów, jakie uczniowie 
wypracowali podczas projektu, w tym szczególnie 
podczas realizowanej praktyki zagranicznej. Posiadanie 
takich dokumentów sprawi ponadto, że będą oni 
w stanie lepiej odnaleźć się i sprawnie konkurować na 
europejskim rynku pracy. Niewątpliwe podniesie to 
atrakcyjność uczniów, którzy już niebawem staną się 
pracownikami. 

certyfikaty



partner grecki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka 
w Szymbarku

38-311 Szymbark 250
tel.: 0-18 351-30-15     e-mail: soswsekretariat@szymbark.edu.pl

www.szymbark.edu.pl

Partnerem projektu wspierającym 
wszystkie działania SOSW w Szym-
barku była firma GEORGIKES EKME-
TALEUSEIS & TRAINING SERVICES, 
będący doświadczoną grecką organiza-
cją przyjmującą w ramach programów 
mobilności w zakresie kształcenia zawo-
dowego. Siedziba Instytucji znajduje się 
w miejscowości Platamonas, a specjali-
zuje się w organizacji praktyk i staży dla 
uczniów szkół technicznych i zawodo-
wych w obszarze agrobiznesu, turystyki 
i przemysłu rolno-spożywczego, handlu, 
a także logistyki i zarządzania przedsię-
wzięciami, które towarzyszą wybranym 
sektorom. Dysponuje dużym gospodar-
stwem agroturystycznym ukierunkowa-

nym na turystykę oraz uprawę charak-
terystycznych dla terenu produktów, tj. 
oliwek, kasztanów, bawełny, winogron 
czy pistacji. Organizacja posiada bardzo 
duże doświadczenie zawodowe, któ-
re ukierunkowane jest na podniesienie 
kompetencji i umiejętności indywidu-
alnych uczestników danego programu, 
jak i kształtowanie postaw przedsiębior-
czych, celem jak najlepszego przygoto-
wania merytorycznego i praktycznego 
do wykonywania przyszłego zawodu. 
W przeciągu ostatnich lat Instytucja 
brała udział w kilkudziesięciu projektach 
zrealizowanych w różnych dziedzinach 
kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie 
około 500 beneficjentów z krajów UE.

Projekt pt. „Młodzież z SOSW w Szymbarku aktywnie podnosi swoje kompetencje” nr 2019-1-PL01- KA102-064229, 
realizowany w ramach projektu programowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


