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Zespół Szkół im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Brniu to 

szkoła z ponad 70-letnią tradycją 
kształcenia. Funkcjonuje jako publiczna 
placówka od roku 2002. Szkoła 
aktualnie zatrudnia 21 nauczycieli, 
którzy są doświadczonymi pedagogami 
i specjalistami w swojej dziedzinie 
nauczania, potrafią inspirować 
i motywować młodzież do samorozwoju. 
Warto również podkreślić, że są to osoby 
budzące szacunek i sympatię uczniów, co 
jest bardzo ważną kwestią, która pomaga 
intensyfikować rozwój zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli. Młodzi ludzie poza 
dostępem do dobrze wyposażonych 
pracowni, w których mogą kształcić swoje 
umiejętności praktyczne, są również 
wspierani w udziałach w różnego typu 
olimpiadach czy konkursach, w których 
biorą - często z sukcesami - udział. 
Ważnym elementem działań szkoły są 
projekty międzynarodowe realizowane 
w ramach programu Erasmus+ czy 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, które mają duży wpływ 
na podnoszenie jakości kształcenia 
w placówce, a także kreowanie jej 
międzynarodowego wymiaru. Pozwala 
to także poszerzyć bazę partnerów 
zagranicznych i intensyfikować 
współpracę z nimi.

28.10–08.11.2019

PRAKTYKI
ZAWODOWE

O SZKOLE

Głównym celem projektu była re-
alizacja mobilności, w ramach 

której 42 uczniów Zespołu Szkół im. 
W.S. Reymonta w Brniu miało oka-
zję pracować w uznanych greckich 
przedsiębiorstwach. Stworzony pro-
gram praktyk zakładał 80 godzin 
prac, w wymiarze 8 godzin dziennie. 
Uczniowie kształcący się w zawodzie 
Technik Budownictwa (25) pracowali 
w firmie Efthimios Batalas, natomiast 
uczniowie z zawodu Technik Archi-
tektury Krajobrazu (17) w Fitoria Ma-

nosis-Tsakiridi. W zależności od spe-
cyfiki zadania, uczniowie pracowali 
indywidualnie lub grupowo, rozwi-
jając swoje umiejętności zawodowe 
i zdobywając cenne doświadczenie. 
Ważnym aspektem praktyk była tak-
że komunikacja ze współpracownika-
mi czy mentorami przy wykorzysta-
niu języka angielskiego. Dzięki pracy 
w zagranicznej firmie młodzież miała 
także okazję rozwijać umiejętności 
miękkie.
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O PROJEKCIE
Projekt „Rozwój młodzieży poprzez zagraniczne 

staże zawodowe” jest drugą międzynarodową 
inicjatywą realizowaną w partnerstwie z grecką 
firmą Georgikes Ekmetaleuseis & Training 
Services. Dotychczasowa współpraca układała się 
bardzo dobrze, co zaowocowało nową inicjatywą 
i kolejną okazją, dzięki której nasi uczniowie 
podnieśli swoje szanse na wymagającym, 
europejskim rynku pracy. Doświadczenie 
zdobyte w prawdziwym zakładzie pracy 
zaowocuje w przyszłości i pozwoli na osiąganie 
sukcesów zawodowych. Nasza szkoła chce 
uczynić z zagranicznych praktyk zawodowych 
stały element oferty edukacyjnej, w związku z tym 
każdego roku dążymy do tego, aby otrzymywać 
dofinansowanie na takie inicjatywy. Są one 
zdecydowanie atrakcyjną formą kształcenia dla 
uczniów, gdyż poza aspektem zawodowym, 
dochodzi także rozwój językowy czy osobisty, 
związany z umiejętnościami miękkimi, a także 
kreowaniem pozytywnych postaw. Uczestnikami 
projektu było 25 uczniów Technikum 
Budowlanego oraz 17 uczniów Technikum 
Architektury Krajobrazu, którzy wyjechali do 
Grecji na 12-dniową mobilność pod opieką 4 
nauczycieli, wspierających proces mentoringu 
realizowany przez organizację partnerską. 
W ramach projektu zrealizowany został program 
stażu zawodowego we współpracy z greckimi 
firmami oraz program kulturowy, który pozwolił 
na lepsze zapoznanie się uczniów z Grecją i jej 
kulturową specyfiką. 
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Głównym celem projektu było umożliwienie 
uczniom naszej szkoły łatwiejszego startu na ryn-

ku pracy, poprzez wyposażenie ich w doświadczenie 
zawodowe wynikające z realizacji zagranicznego sta-
żu zawodowego. Jest to dzisiaj bardzo istotne, gdyż 
pracodawcy chcą zatrudniać osoby młode, wykształ-
cone i jednocześnie doświadczone, co nie jest łatwe 
do osiągnięcia. Projekt zakładał przy tym również 
cele szczegółowe, które wpłynęły na realizację celu 
głównego:
• implementacja mobilności zagranicznej 42 

uczniów odbywającej się w Grecji, którzy kształcą 
się w zawodach Technik Budownictwa oraz Tech-
nik Architektury Krajobrazu;

• rozwój umiejętności językowych i przełamania 
bariery językowej związanej z posługiwaniem się 
językiem angielskim w praktyce, z naciskiem na 
wykorzystanie słownictwa branżowego;

• rozwój umiejętności miękkich, które premiują 
absolwentów na rynku pracy oraz oswojenie ich 
z realiami zakładu pracy i oczekiwań w stosunku 
do nich;

• zdobycie cennego doświadczenia zawodowego 
wynikającego z pracy w realnym zakładzie;

• rozwój szkoły i podnoszenie jej renomy w regionie.

CELE PROJEKTU
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  
TECHNIK BUDOWNICTWA

Dzięki udziałowi w projekcie, 
25 uczniów kształcących się 

w zawodzie Technik Budownictwa 
miało okazję rozwinąć znacznie swój 
potencjał, poprzez nabycie cennego 
doświadczenia, nowych umiejętności 
(zawodowych, językowych, miękkich) 
czy wykreowanie u siebie pozytyw-
nych postaw związanych z funkcjo-
nowaniem w realnym środowisku 
pracy. Ważnym efektem projektu 
jest także rozbudzenie motywacji do 
nauki i aspiracji zawodowych. Mło-
dzież zobaczyła, że może efektywnie 
pracować również w zagranicznym 
przedsiębiorstwie, co niewątpliwie 
wzmocniło pewność siebie. Jeże-
li chodzi o konkretne przyswojone 
efekty kształcenia to są one następu-
jące – uczeń:
• Rozwinął umiejętności związane 

z wykorzystaniem funkcji progra-
mu AutoCAD oraz programu Ex-
cel (kosztorysowanie prac).

• Rozwinął umiejętności wykony-
wania prac malarskich zarówno 
w przypadku elewacji zewnętrz-
nych jak i wewnętrznych oraz 
prac przygotowawczych (czysz-
czenie, szpachlowanie, gładzenie).  

• Zapoznał się ze sposobami skła-
dowania materiałów oraz proce-
durą planowania i ich zamawiania, 
a także planowania i zagospoda-
rowywania placu budowy i wyko-
nywania robót ziemnych.

• Poznał sposoby zabezpieczania 
i konserwowania różnych po-
wierzchni (drewnianych, metalo-
wych, kamiennych). 

• Rozwinął umiejętność wykony-
wania rysunków technicznych 
oraz harmonogramów prac bu-
dowlanych. 

• Zapoznał się z zasadami BHP i or-
ganizacji stanowiska pracy.

• Rozwinął umiejętności związane 
z posługiwaniem się językiem an-
gielskim w miejscu pracy i wyko-
rzystywaniem specjalistycznego 
słownictwa branżowego.

• Stał się bardziej tolerancyjny i świa-
domy odmienności kulturowej. 

• Zdobył i rozwinął cenione na ryn-
ku pracy umiejętności miękkie, 
takie jak praca w grupie, adapto-
wanie się do zmieniającej się rze-
czywistości, wyrażania własnych 
poglądów.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  
TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

Dzięki udziałowi w projekcie, 
17 uczniów kształcących się w za-

wodzie Technik Architektury Krajo-
brazu miało okazję rozwinąć znacznie 
swój potencjał ludzki, poprzez naby-
cie cennego doświadczenia, nowych 
umiejętności (zawodowych, języko-
wych, miękkich) czy wykreowanie 
u siebie pozytywnych postaw zwią-
zanych z funkcjonowaniem w realnym 
środowisku pracy. Ważnym efektem 
projektu jest także rozbudzenie mo-
tywacji do nauki i aspiracji zawodo-
wych. Młodzież zobaczyła, że może 
efektywnie pracować również w za-
granicznym przedsiębiorstwie, co nie-
wątpliwie wzmocniło pewność siebie. 
Jeżeli chodzi o konkretne przyswojo-
ne efekty kształcenia to są one nastę-
pujące – uczeń:
• Rozwinął umiejętności związane 

z hodowaniem roślin i krzewów – 
sadzenie, przesadzanie, nawożenie. 

• Zapoznał się ze sposobami przy-
gotowania roślin do transportu.

• Nauczył się realizować prace kon-
serwacyjne względem elementów 
architektury krajobrazu.

• Rozwinął umiejętności związane 
z wykorzystaniem funkcji pro-

gramu AutoCAD oraz programu 
Excel (projektowanie elementów 
architektury krajobrazu, kosztory-
sowanie prac).

• Rozwinął umiejętności związane 
z pielęgnacją terenów zielonych, 
w tym: koszenie trawników, na-
wożenie, odchwaszczanie, przyci-
nanie żywopłotów czy drzew. 

• Zapoznał się ze sposobami two-
rzenia, planowania i projektowa-
nia ogrodów oraz innych elemen-
tów architektury krajobrazu. 

• Nauczył się odpowiedniego pla-
nowania prac ogrodniczych.

• Rozwinął umiejętności związane 
z posługiwaniem się językiem an-
gielskim w miejscu pracy i wyko-
rzystywaniem specjalistycznego 
słownictwa branżowego.

• Stał się bardziej tolerancyjny i świa-
domy odmienności kulturowej. 

• Zdobył i rozwinął cenione na ryn-
ku pracy umiejętności miękkie, 
takie jak praca w grupie, adapto-
wanie się do zmieniającej się rze-
czywistości, wyrażanie własnych 
poglądów.

• Zapoznał się z zasadami BHP i or-
ganizacji stanowiska pracy.
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PROGRAM 
KULTUROWY
Wspomniany już w poprzednich sek-
cjach program kulturowy był równie 
ważnym elementem całego projektu, 
co sam program praktyk. Jego celem 
było umożliwienie młodzieży oraz 
nauczycielom zapoznania się z Grecją 
oraz jej kulturową specyfiką. Jest to 
szczególnie istotne, gdyż kraj ten leży 
na południu Europy, gdzie uwarun-
kowania klimatyczne czy społeczne 
są zdecydowanie inne niż w Polsce. 
W ramach programu kulturowego, 
młodzież miała okazję zwiedzić naj-
ciekawsze miejsca w Grecji Północ-
nej, a także wziąć udział w wieczorze 
greckim, który pełny był typowych 
dla tego kraju tańców, śpiewów oraz 

zabaw. Oczywiście nasi uczniowie 
zostali włączeni w zabawę i mieli oka-
zję zatańczyć greckie tańce, czyli Zor-
bę oraz Sirtaki. Całe wydarzenie było 
prowadzone przez zespół taneczny, 
który przebrany był w typowe grec-
kie stroje. 
Dużym przeżyciem dla młodzieży był 
także rejs na wyspę Skiathos, któ-
ra była jednym z miejsc nagrywa-
nia słynnego filmu – „Mamma Mia!”. 
Również w rytmach tego słynnego 
przeboju zespołu Abba wpływaliśmy 
do portu, na tej typowej, greckiej wy-
spie. Jest ona pełna białych domów, 
co tak bardzo kojarzy się z Grecją. 
Plan wycieczki zakładał przejście na 

punkt widokowy, z którego grupa 
miała okazję podziwiać część archi-
pelagu Sporad Północnych, do które-
go ta wyspa się zalicza, a także czas 
wolny, który młodzież wykorzystała 
na kupno pamiątek. 
Drugą weekendową destynacją był 
zespół skalno-klasztorny Meteory, 
który jest wpisany na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Niesa-
mowite widoki i klimat życia klasztor-
nego to coś, czego nie da się opisać 
- to trzeba zobaczyć na własne oczy! 
Uczestnicy mieli okazję zobaczyć 
różnice między kościołem katolickim 
a prawosławną cerkwią oraz poznać 
specyfikę życia mnichów. 
W czasie 12 dni pobytu, udało się 
także zagospodarować trochę czasu 
wolnego, aby zobaczyć bliższe okoli-

ce, które może mniej popularne, ale 
na pewno tak samo urokliwe i klima-
tyczne. Była to dobra okazja do po-
znania bardziej codziennej Grecji i jej 
funkcjonowania poza turystycznymi 
realiami. Wtorkowy targ w miejsco-
wości Leptokarya był także świetną 
okazją, aby kupić pamiątki i spróbo-
wać lokalnych produktów, takich jak 
ser feta czy oliwa z oliwek. Wyciecz-
ka na Stary Pantaleimon zostanie 
zapamiętana z pięknego widoku na 
prawie całą Riwiere Olimpijską. Na-
tomiast Litochoro już na zawsze ko-
jarzyć się będzie z mitycznym źródeł-
kiem Afrodyty w wąwozie Enipeas.
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Ważnym elementem projektu była walidacja efek-
tów kształcenia osiągniętych przez uczniów. 

Dzięki udziałowi w inicjatywie nabyli oni wiele no-
wych umiejętności, zdobyli także cenne doświadcze-
nie. Żeby jednak było to faktycznie przydatne w przy-
szłości, potrzebne było odpowiednie potwierdzenie 
w formie certyfikatów, które pozwoliło uczestnikom 
projektu rozpocząć budowanie swojego zawodowego 
portfolio. 
Pierwszym otrzymanym dokumentem było zaświad-
czenie świadczące o odbyciu szkolenia przygotowaw-
czego, które zawierało krótki opis zajęć wraz z licz-
bą zrealizowanych godzin. Młodzież otrzymała także 
certyfikat potwierdzający odbycie stażu zawodowego 
w greckim przedsiębiorstwie w dwóch wersjach języ-
kowych – polskiej oraz angielskiej. Dopełnieniem tego 
był także certyfikat wydany przez partnera greckiego,  
firmę Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services. 
Ostatnim otrzymanym certyfikatem był Europass-Mo-
bilność, który zawiera dokładny wykaz realizowanych 
czynności oraz nabytych kompetencji, z podziałem na 
różne sekcje. Został on wydany uczestnikom również 
w dwóch wersjach językowych. 
Zestaw dokumentów poświadczających udział 
w projekcie i realizację stażu zawodowego, zawiera-
jący dokładny wykaz efektów kształcenia będzie war-
tościowym załącznikiem do CV uczniów. Umożliwi to 
łatwiejszy start na europejskim rynku pracy, gdyż pra-
codawcy szukają osób młodych, ale także doświad-
czonych i posiadających odpowiednie umiejętności.

CERTYFIKATY



O PARTNERZE
Georgikes Ekmetaleuseis & Tra-

ining Services jest doświadczo-
ną grecką organizacją przyjmującą 
w ramach programów mobilności 
w zakresie kształcenia zawodowego, 
z którą współpracę szkoła rozpoczę-
ła w 2017 roku w trakcie realizacji 
pierwszego projektu Erasmus+. Sie-
dziba Instytucji znajduje się w miej-

scowości Platamonas na Riwierze 
Olimpijskiej, w regionie Pierias. 
Instytucja specjalizuje się w organiza-
cji praktyk i staży dla uczniów szkół 
technicznych i zawodowych w ob-
szarze agrobiznesu, turystyki i ogrod-
nictwa, handlu, a także budownictwa 
i zarządzania przedsięwzięciami, któ-
re towarzyszą wybranym sektorom.

Zespół Szkół 
im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Brniu

Breń 3, 33-210 Olesno
tel.: 14 641 10 93

e mail: zsr_bren@interia.pl
www.zspbren.pl
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