PRAKTYCZNE
ZAWODOWE
kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

www.zszskalbmierz.edu.pl

Projekt „Praktyczne doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062104 jest realizowany w ramach Projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy
czyli program praktyk dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
Projekt „Praktyczne doświadczenie zawodowe kluczem
do sukcesu na europejskim rynku pracy” jest pierwszą
realizowaną na tak dużą skalę inicjatywą międzynarodową.
Jego główne założenie to organizacja dwóch zagranicznych
mobilności, w ramach których młodzież bierze udział
w 80-godzinnych praktykach zawodowych, a także bogatym
programie edukacyjno-kulturowym. Jest on realizowany we
współpracy z doświadczoną grecką organizacją – Olympus
Education Services. W sumie w projekcie udział bierze
58 uczniów z czterech profesji:
» Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz
Kucharz – 19 uczniów
» Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki –
10 uczniów

Powiat Kazimierski na lata 2016-2020. Realizacja projektu
ma pozwolić na dokonanie poprawy w zdiagnozowanych
obszarach, do których można zaliczyć:
» Umiędzynarodowienie działań szkoły – Uważamy,
że aby kształcić na najwyższym poziomie musimy
zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość wyjazdów
zagranicznych, w trakcie których będą oni mogli nie
tylko podnieść swoje kompetencje językowe, ale
również dowiedzieć się jak wygląda edukacja czy praca
w konkretnym zawodzie w innych kraju UE. Pozwoli
to na transfer dobrych praktyk i doświadczeń z innych
krajów i implementację najlepszych rozwiązań w Polsce.

W projekt zaangażowanych jest także 5 nauczycieli, którzy
w Grecji pełnią funkcję opiekunów oraz osób
towarzyszących, wspierając nie tylko młodzież, ale również
intensyfikując współpracę z partnerem greckim. Do ich
zadań należy też poszerzanie szkolnej bazy partnerów
zagranicznych.

» Dopasowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb
europejskiego rynku pracy – tak szybko jak on się
zmienia się, tak samo zmieniać musi się sektor edukacji,
który powinien dopasowywać się do wymagań i potrzeb
rynku pracy, gdyż to właśnie na jego potrzeby szkoli
się uczniów – przyszłych pracowników. Dlatego też
wzmożona współpraca z firmami z sektora prywatnego
pozwoli przekonać się faktycznie o poziomie kształcenia
w naszej szkole i jego adekwatności chociażby
w kontekście przydatności konkretnych zawodów.

Z roku na rok chcemy oferować młodzieży coraz lepszy
standard nauczania. Dlatego staramy się podnosić swoje
umiejętności, ulepszać pracownie, oferować zajęcia
pozalekcyjne czy wyjazdy zagraniczne. Aby sprawnie
realizować postęp i być w stanie go faktycznie ewaluować
postanowiliśmy stworzyć Europejski Plan Rozwoju szkoły,
bazujący na Diagnozie potrzeb edukacyjnych Zespołu
Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, uzupełniający Plan
Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez

» Poprawa kompetencji kluczowych wśród nauczycieli
– dobrze dopasowany program kształcenia jest
niewystarczający, jeżeli nauczyciele nie potrafią
odpowiednio go przedstawić i trafić do uczniów
z przekazywanym przez siebie materiałem. Dlatego też
ważnym aspektem projektu jest pozytywny wpływ na
grono pedagogiczne, które ma okazję obserwować
i później implementować podczas swoich lekcji nową
metodologię.

» Technik Pojazdów Samochodowych – 29 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych
w Skalbmierzu
ul. Kanonijska 7
28-530 Skalbmierz
zsz_skalbmierz@op.pl
tel. 41 352 90 37

» Motywacja i aspiracje zawodowe uczniów – poprzez
realizację projektu pokazaliśmy uczniom, że nieważne
jest pochodzenie czy status materialny a chęci,
ambicje i zaangażowanie w to, nad czym się pracuje.
Naszym celem było i wciąż jest, wykreowanie wśród
nich pozytywnych postaw związanych z nieustannym
rozwojem, sumiennością i motywacją do nauki.

www.zszskalbmierz.edu.pl
www.facebook.com/zszskalbmierz
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10 Techników
Żywienia i Usług
Gastronomicznych

MOBILNOŚĆ

11 XI - 22 XI 2019

10 Techników
Pojazdów
Samochodowych
10 Techników
Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki

CEL PROJEKTU
cele główne i szczegółowe
Projekt został tak zaplanowany, aby pozytywnie wpływał
i realizował wszystkie zidentyfikowane w Europejskim Planie
Rozwoju cele i poprawiał sytuację w kluczowych obszarach
wymagających poprawy. Każda podejmowana przez nas
inicjatywa ma co do zasady przyczyniać się rozwojowi,
a więc realizacji potrzeb czy poprawie funkcjonowania
szkoły w konkretnych sektorach. W tym projekcie jest
to o tyle prostsze, że jego obszerność i możliwość
zaangażowania różnych grup pozwala naszej placówce
na rozwój kompleksowy, a nie – jak w przypadku innych
implementowanych przez nas inicjatyw, realizowanie tylko
konkretnej potrzeby czy celu.
Projekt zakłada następujące cele, które przełożą się na
realizację potrzeb i poprawę kluczowych obszarów:
1. Realizacja dwóch 2-tygodniowych mobilności dla
58 uczniów, którzy wraz z opiekunami wyjadą do
Grecji i zrealizują tam program praktyk oraz program
kulturowy (druga mobilność w ramach projektu dopiero
się odbędzie – udział w niej weźmie 28 osób z dwóch
zawodów).
2. Rozwój wśród nauczycieli i uczniów kompetencji
językowych z naciskiem na słownictwo branżowe oraz
codzienną komunikację w języku angielskim, nie tylko
w miejscu pracy, ale również w sklepie czy hotelu.
3. Stworzenie zestawu certyfikatów projektowych i innych
narzędzi, które pozwolą zapewnić jak największą
uznawalność efektów kształcenia uzyskanych dzięki
uczestnictwu w projekcie i staną się podstawą do
zbudowania dobrego CV przez wszystkich uczestników.
4. Zwiększenie szans młodzieży z naszej szkoły na rynku
pracy, poprzez stworzenie szansy do nabycia cennych
kompetencji (językowych, zawodowych, społecznych),
uzyskanie doświadczenia wynikającego z praktykowania
w prawdziwym środowisku pracy czy wykreowanie
wielu pozytywnych postaw związanych z podejściem do
pracy, ale również swoich umiejętności i wiedzy.

7. Zwiększenie renomy szkoły w regionie – rozwój
europejskiego wymiaru placówki oraz jej możliwości
w zakresie realizacji kolejnych inicjatyw edukacyjnych
na skalę międzynarodową.
8. Wzrost świadomości uczniów w zakresie odmienności
kulturowej i wykreowanie pozytywnych postaw z tym
związanych. Wykształcenie takich cech jak tolerancja,
ciekawość świata, otwartość. Zapoznanie uczniów
z Grecją, jej kulturą, historią czy tradycją.
9. Umożliwienie uczniom z 3 kierunków kształcenia
(Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik
Pojazdów Samochodowych i Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych) oraz zawodu Kucharz do
przetestowania swoich umiejętności i wiedzy nabytej
w trakcie edukacji szkolnej. Pozwala to zidentyfikować
mocne i słabe strony i pomaga wytyczyć dalszą ścieżkę
rozwoju edukacyjnego i zawodowego.
10. Integracja uczniów z różnych klas i kierunków, co
wpływa pozytywnie na realizację wewnątrzszkolnych
inicjatyw, w których biorą udział uczniowie w różnym
wieku i z różnych klas. Dodatkowo, w perspektywie
długofalowej, buduje to jeszcze lepszą atmosferę
w szkole i wzmacnia współpracę na linii uczniowie –
nauczyciele.
Projekt zakłada również cele w obszarze europejskiej
mobilności i współpracy w perspektywie zarówno krótko- jak
i długofalowej:
1. Pozyskanie przynajmniej 5 nowych partnerów
zagranicznych, z którymi szkoła będzie mogła rozwijać
kolejne inicjatywy edukacyjne.
2. Rozwój nauczycieli naszej szkoły w zakresie zarządzania
projektami międzynarodowymi i ich realizacji.
3. Wykreowanie przynajmniej 3 nowych inicjatyw
międzynarodowych, w ramach których uczniowie
będą mieli okazję wyjechać w celach edukacyjnych za
granicę, np. na praktyki zawodowe, wizytę studyjną czy
warsztaty zawodowe.

5. Rozwój kadry pedagogicznej w zakresie metodologii
nauczania, ale również zarządzania i realizacji projektów.
Zyskane w tej materii doświadczenie pozwoli na
realizację kolejnych, bardziej zaawansowanych inicjatyw
w przyszłości.
6. Pozyskanie nowych partnerów zagranicznych
i stworzenie platformy służącej wymianie dobrych
praktyk i doświadczeń między sektorem edukacji
zawodowej a rynkiem pracy w różnych krajach Unii
Europejskiej.
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TECHNIK
ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych pracowali w 4* hotelu
Poseidon Palace ulokowanym w miejscowości Leptokarya,
gdzie realizowali zadania i obowiązki zlecone im przez
bezpośrednich przełożonych i opiekunów praktyk. Poza
pracą, mieli oni także okazję brać udział w programie
edukacyjno-kulturowym, który w sposób komplementarny
dopełnił stworzone możliwości rozwoju osobistego.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie, dzięki wysokiej
jakości odebranej edukacji szkolnej, uzupełnionej o praktyki
w tak uznanym przedsiębiorstwie nie będą mieli problemu
ze znalezieniem zatrudnienia nie tylko w swojej najbliższej
okolicy, ale także w całej Unii Europejskiej. Nie byłoby to
oczywiście możliwe bez odpowiedniego potwierdzenia
efektów kształcenia, o czym w dalszej części niniejszej
broszury.
Pracując w części gastronomicznej hotelu uczniowie mieli
okazję poznać swój zawód od strony praktycznej – ucząc
się i nabywając nowe umiejętności zawodowe wpisujące
się w podstawę programową. Nie bez znaczenia jest także
ogólne obycie w zakładzie gastronomicznym, związane
z adaptacją do nowego miejsca, umiejętnością działania pod
presją czasu czy odpowiedzialności za efekt swojej pracy.
W przypadku praktyk ważne są również efekty kształcenia
związane z posługiwaniem się językiem angielskim,
w tym słownictwem branżowym, co zwiększy mobilność
europejską uczniów w przyszłości.
Nabyte efekty kształcenia:
1. Znajomość zasad prowadzenia działalności
gospodarczej. Prawne formy funkcjonowania firmy na
rynku gastronomicznym. Porównanie sytuacji branży
w Grecji i w Polsce.
2. Znajomość typowych dla Grecji produktów
i półproduktów, a także składników wykorzystywanych
przy okazji sporządzania typowych potraw i napojów.
3. Znajomość i stosowanie w praktyce podstawowych
sposobów obróbki składników, w tym korzystanie
z maszyn, urządzeń oraz narzędzi składających się na
podstawowe wyposażenie lokalu gastronomicznego.
4. Znajomość i stosowanie receptur gastronomicznych,
zarówno jeśli chodzi o potrawy, jak i napoje, w tym także
znajomość typowych dań greckich.
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5. Umiejętność ekspozycji potraw i napojów zgodnie
z zasadami sztuki kulinarnej.
6. Znajomość rodzajów zastawy stołowej i jej
odpowiedniego wykorzystania.
7. Znajomość i umiejętność sporządzania typowych dla
Grecji potraw i napojów.
8. Kompleksowa obsługa klienta w sali gastronomicznej,
w tym takie czynności jak doradztwo, przyjmowanie
zamówienia, podawania napojów oraz dań, a także
rozliczanie rachunku.
9. Znajomość zasad przechowywania i magazynowania
żywności, a także produktów i surowców stosowanych
w gastronomii. Dobieranie metod utrwalania żywności
zgodnie z jej specyfiką.
10. Umiejętność klasyfikacji żywności w zależności
od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej
i przydatności kulinarnej.
11. Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce
metod i technik sporządzania potraw i napojów.

14. Umiejętność planowania zapotrzebowania na surowce,
półprodukty i produkty w perspektywie krótkofalowej
oraz długofalowej. Tworzenie zamówień.
15. Umiejętność korzystania ze specjalistycznych
programów komputerowych do planowania i rozliczania
kosztów usług gastronomicznych.
Staż zawodowy trwał w sumie 10 dni roboczych, w trakcie
których uczniowie pracowali po 8 godzin dziennie
w greckich firmach. Prace realizowane były zarówno
indywidualnie, jak i grupowo, w zależności od specyfiki
konkretnego zadania, które było zlecone przez opiekuna
z ramienia przedsiębiorstwa. Dzięki temu młodzież
poza umiejętnościami zawodowymi mogła również
rozwinąć umiejętności miękkie czy społeczne, związane
z prawidłowym funkcjonowaniem w zakładzie pracy.
Program praktyk został stworzony w taki sposób, aby
uzupełnić edukację szkolną i zapewnić wszechstronny
rozwój uczniów.

12. Zdolność do rozpoznawania i charakteryzowania zmian
zachodzących w żywności podczas sporządzania potraw
i napojów.
13. Umiejętność planowania i układania jadłospisów
zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
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TECHNIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Mobilność, która została zrealizowana między 11 a 22
listopada 2019 roku zakładała realizację nie tylko praktyk
zawodowych, ale również programu edukacyjnokulturowego. W przypadku uczniów kształcących się
w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych, prace
odbywały się w warsztacie Maroukas Service, który
umiejscowiony jest w miejscowości Larissa i specjalizuje
się on w obsłudze samochodów marek francuskich. Jest to
firma z dużą renomą i trafiają do niej pojazdy z całej okolicy.
Terminowanie przy tak doświadczonych pracownikach było
dla naszych uczniów świetnym doświadczeniem i szansą, aby
znacznie podnieść swoją wartość na polskim i europejskim
rynku pracy.
Nowe umiejętności i wiedza potwierdzone odpowiednimi
dokumentami sprawią, że uczestnicy projektu będą
atrakcyjnymi pracownikami dla potencjalnych
pracodawców. Warto także wspomnieć o ich ogólnym
obyciu i postawach społecznych, które zostały przez
nich nabyte dzięki przebywaniu w zagranicznym
środowisku i obcowaniu z odmienną od polskiej kulturą,
również w aspekcie organizacji pracy. Pozwoli to na
znacznie szybsze dostosowania się do zmieniających się
warunków u przyszłych pracodawców, co z kolei wpłynie
na efektywniejszą pracę i sukces zawodowy. Istotnym
efektem kształcenia jest także podniesienie umiejętności
językowych z naciskiem na słownictwo zawodowe
i komunikację z innymi pracownikami. Na dzisiejszym
rynku pracy posługiwanie się językiem angielskim jest
czymś nieodzownym i cieszymy się, że nasi uczniowie mieli
możliwość rozwoju w tym aspekcie.
Nabyte efekty kształcenia:
1. Znajomość zasad prowadzenia działalności
gospodarczej. Prawne formy funkcjonowania firmy na
rynku motoryzacyjnym. Porównanie sytuacji branży
w Grecji i w Polsce.
2. Znajomość i umiejętność korzystania z narzędzi,
przyrządów oraz maszyn wykorzystywanych
w warsztacie podczas napraw i konserwacji pojazdów
samochodowych.
3. Znajomość konstrukcji samochodowej, a także zespołów
i podzespołów samochodowych oraz ich wzajemnej
zależności. Charakteryzowanie konkretnych jednostek
samochodowych i znajomość ich specyfiki oraz
dokładnej budowy.
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4. Lokalizowanie uszkodzeń zespołów i podzespołów
pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów
i wyników badań diagnostycznych. Planowanie
naprawy i przygotowanie kosztorysu. Opracowanie
zapotrzebowania na części zamienne. Tworzenie
harmonogramu prac naprawczych z podziałem na
pracowników i zespoły robocze.
5. Umiejętność demontażu oraz montażu zespołów
i podzespołów pojazdów samochodowych.
6. Obsługa maszyn stosowanych do diagnostyki
samochodowej i lokalizacji usterek. Wykonywanie
czynności związanych z diagnostyką samochodową
– obsługa komputera diagnostycznego, podłączenie
samochodu, lokalizowanie usterek i ich usuwanie.
Rozróżnianie metod diagnostyki samochodowej.
Przyjęcie pojazdu samochodowego do diagnostyki.
7. Bieżąca konserwacja samochodu oraz jego
podzespołów, a także wymiana poszczególnych części
i elementów eksploatacyjnych (wymiana filtrów, olejów,
wycieraczek, hamulców itp.).

9. Ocena stanu zużycia poszczególnych podzespołów
samochodowych przy użyciu programów
komputerowych, a także poprzez analizę pracy pojazdu
samochodowego oraz w sposób organoleptyczny.
10. Charakteryzowanie specyfiki pracy konkretnych
podzespołów samochodowych.
Staż zawodowy trwał w sumie 10 dni roboczych, w trakcie
których uczniowie pracowali po 8 godzin dziennie
w greckich firmach. Prace realizowane były zarówno
indywidualnie, jak i grupowo, w zależności od specyfiki
konkretnego zadania, które było zlecone przez opiekuna
z ramienia przedsiębiorstwa. Dzięki temu młodzież,
poza umiejętnościami zawodowymi, mogła również
rozwinąć umiejętności miękkie czy społeczne, związane
z prawidłowym funkcjonowaniem w zakładzie pracy.
Program praktyk został stworzony w taki sposób, aby
uzupełnić edukację szkolną i zapewnić wszechstronny
rozwój uczniów.

8. Kosztorysowanie prac w programie Microsoft Excel.
Stosowanie narzędzi ICT podczas pracy w warsztacie
samochodowym, w tym do komunikacji z klientem,
diagnostyki, robienia zamówień na części.
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TECHNIK
MECHANIZACJI
ROLNICTWA
I AGROTRONIKI
Praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodzie
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki były realizowane
we współpracy z grecką firmą SYMONIS KE SIA OE Agricultural
Machinery & Equipment, ulokowaną w miejscowości Nea
Efessos. W ramach pierwszej mobilności praktykowało
w niej 10 uczniów, którzy w trakcie 10 dni (praca trwała po
8 godzin dziennie) znacznie podnieśli swój potencjał osobisty
poprzez nabycie wielu nowych umiejętności, wiedzy, a także
bezcennego doświadczenia. Pozwoli im to w przyszłości
znacznie lepiej odnaleźć się na rynku pracy, ale także skróci
okres adaptacji w nowym miejscu pracy. Zapoznanie się
z branżą rolniczą w Grecji pozwoliło na jej porównanie
z Polską, co było o tyle ciekawe, że w związku z odmiennym
klimatem uprawia się tam inne produkty i używa całkowicie
innych maszyn i urządzeń. Pozwoliło to na poszerzenie
wiedzy z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a także
zdobycie cennego doświadczenia. Bardzo ważnym efektem
kształcenia osiągniętym dzięki udziałowi w projekcie jest
również podniesienie umiejętności językowych. Uczniowie
znacznie lepiej posługują się językiem angielskim i poznali
wiele słówek i zwrotów typowych dla kształconego zawodu.
Istotne jest także przełamanie bariery psychologicznej,
która często towarzyszy konwersacjom przy wykorzystaniu
języków obcych. Pewność siebie wraz z odpowiednią wiedzą
i umiejętnościami gwarantuje, że nasi uczniowie będą
w stanie pracować zagranicą lub w międzynarodowych
firmach.
Nabyte efekty kształcenia:
1. Znajomość zasad prowadzenia działalności
gospodarczej. Prawne formy funkcjonowania firmy
na rynku maszyn rolniczych i rolnictwa. Porównanie
sytuacji branży w Grecji i w Polsce.
2. Znajomość i umiejętność scharakteryzowania
podstawowych rodzajów maszyn, urządzeń i pojazdów
rolniczych.
3. Obsługa i umiejętność zastosowania w praktyce
konkretnych maszyn i urządzeń rolniczych zgodnie z ich
pierwotnym zastosowaniem.
4. Umiejętność wykonywania prac związanych z dbałością
i konserwacją maszyn stosowanych w rolnictwie.
Wymiana elementów i części eksploatacyjnych
w pojazdach i urządzeniach.

14

15

5. Przeprowadzenie badania technicznego maszyn
i urządzeń rolniczych celem zlokalizowania usterki.
Przygotowanie maszyny do naprawy. Stworzenie
kosztorysu prac, a także kosztów części.
6. Demontaż wadliwych części, zespołów i podzespołów
maszyn rolniczych celem ich naprawy lub wymiany.
7. Umiejętność dobrania właściwego narzędzia
i urządzenia do przeprowadzenia konkretnych napraw
i działań związanych z konserwacją maszyn i urządzeń
rolniczych.
8. Umiejętność dobrania maszyny rolniczej do
konkretnych prac rolnych i wykorzystanie jej zgodnie
z zastosowaniem. Planowanie prac rolniczych
z wykorzystaniem konkretnych maszyn i urządzeń.

Staż zawodowy trwał w sumie 10 dni roboczych, w trakcie
których uczniowie pracowali po 8 godzin dziennie
w greckich firmach. Prace realizowane były zarówno
indywidualnie, jak i grupowo, w zależności od specyfiki
konkretnego zadania, które było zlecone przez opiekuna
z ramienia przedsiębiorstwa. Dzięki temu młodzież
poza umiejętnościami zawodowymi mogła również
rozwinąć umiejętności miękkie czy społeczne, związane
z prawidłowym funkcjonowaniem w zakładzie pracy.
Program praktyk został stworzony w taki sposób, aby
uzupełnić edukację szkolną i zapewnić wszechstronny
rozwój uczniów.

9. Znajomość zasad składowania i transportowania
materiałów i maszyn, a także ich odpowiedniego
przetrzymywania.
10. Rozróżnianie i wykorzystywanie w praktyce urządzeń
pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej
oraz maszynowej.
11. Wykonywanie projektów związanych z obróbką
maszynową i ręczną materiałów zgodnie ze zleceniem
i zapotrzebowaniem.
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PROGRAM KULTUROWY
Skiathos – Meteory – Stary Panteleimon – Olimp – Leptokarya
W trakcie pobytu w Grecji młodzież, poza stażem
zawodowym, realizowała także program edukacyjnokulturowy, na który składały się wycieczki turystyczne oraz
animacje czasu wolnego. Celem tej części programu było
ukazanie dziedzictwa kulturowego Grecji, a także zapoznanie
się grupy z atrakcjami północnej części kraju, czyli obszaru
Macedonii oraz Tesalii, a także okolicznych wysp. Dzięki
obcowaniu z kulturą „na żywo” młodzież mogła znacznie
lepiej poznać i zrozumieć historię oraz obyczaje, oswoić się
z językiem, co stanowiło kontynuację szkoleń zrealizowanych
jeszcze w Polsce, a także zobaczyć codziennie nawyki
i tradycje Greków. Pozwoliło to uczniom nabyć postawy
związane z tolerancją, zrozumieniem i szacunkiem dla
odmienności kulturowej, a także ciekawością świata.
W ramach programu kulturowego zrealizowane zostały
następujące działania/wycieczki:
» Rejs na wyspę Skiathos – to wyspa w zachodniej części
Morza Egejskiego, w archipelagu Sporad Północnych.
Pochodzenie nazwy tłumaczone jest tym, że Skiathos
leży w cieniu Góry Athos, a z greckiego skia oznacza

18

cień. Jedną z plaż wyspy jest Koukounaries, na której
również młodzież miała okazję przebywać. Jej nazwa
pochodzi od szyszki drzewa piniowego, które połaciami
porastają wyspę. Piasek na tej plaży odbija promienie
słoneczne za sprawą zawartej w nim miki. Stolicą wyspy
jest miejscowość Skiathos, która położona jest na dwóch
wzgórzach. Na każdym z nich znajduje się kościółek,
a na drugim również wieża zegarowa z punktem
widokowym. Co ciekawe, położone na wyspie lotnisko
posiada jeden z najkrótszych na świecie pasów
startowych i jest to trzecia, po statkach wycieczkowych
i promie, możliwość dotarcia na tę malowniczą wyspę.
» Wizyta w zespole klasztornym Meteory (z gr. metéoros
– wzniesiony w górę, będący wysoko w powietrzu) –
masyw skał z piaskowca i zlepieńca w środkowej Grecji
na północno-zachodnim krańcu równiny tesalskiej
w okolicy miasta Kalambaka. Na szczytach skał
umiejscowiony jest zespół 24 prawosławnych klasztorów
(monastyrów). Początkowo wszelkie materiały
potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były
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na linach. Również odwiedzający mogli dostać się do
monastyrów jedynie w taki sposób. Obecnie część
z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla
ich wygody wybudowano schody i pomosty. Legenda
głosi, że św. Atanazy, założyciel Wielkiego Meteora
(Megalo Meteoro), najstarszego monastyru, wzniósł się
na szczyt na skrzydłach orła. To on założył pierwszy
klasztor w roku 1336. Ponieważ trwały wówczas
wojny Bizancjum z Serbią, klasztory te były dobrym,
niedostępnym schronieniem. Od XVIII wieku zaczęły
podupadać (głównie na skutek kłótni opatów oraz
erozji nieumiejętnie budowanych i konserwowanych
budynków). W sumie wybudowano 24 klasztory
(każdy na innej skale). Współcześnie tylko sześć z nich
jest zamieszkanych i toczy się w nich normalne życie
monastyczne. Są to 4 klasztory męskie i 2 żeńskie.
» Wycieczka na Stary Panteleimon – górska wioska
w masywie Olimpu, oddająca urok tradycyjnych siedlisk.
Prowadzi do niej kręta, widokowa droga, z której
jak na dłoni wyłaniają się góry, morze oraz twierdza
w Platamonas. Droga wspina się na wysokość ponad
500 m n.p.m. Na stałe mieszkają w niej tylko dwie rodziny,
które prowadzą tutaj biznes – pieką domowe ciasta,
parzą kawę po grecku, robią nalewki i likiery z lokalnych
przysmaków, prowadzą sklepy z pamiątkami. Pozostałe
domy albo jeszcze pozostają w ruinie, albo mają
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zamożnych właścicieli, którzy pojawiają się w nich rzadko
albo zostały odrestaurowane i można w nich nocować.
» Wycieczka do Litochoro (Olimp) – jest to miejscowość
stanowiąca bazę wypadową dla turystyki górskiej
i wędrowców zmierzających na najwyższy szczyt
Olimpu, czyli Mithikas. Młodzież natomiast wybrała się
do pięknego wąwozu Enipeas, w którym według legend
kąpieli zażywała sama bogini Afrodyta. W centrum
Litochoro mieści się Muzeum Morskie, a w jego
okolicach ulokowana jest baza wojsk lądowych. Miasto
to jest również istotne dla regionu z punktu widzenia
zaopatrzenia w wodę – to w nim znajduje się rezerwuar
wody pitnej, która pozyskiwana jest ze zboczy Olimpu.
» Spacer po targu greckim w miejscowości Leptokarya
– jest to jeden z najpopularniejszych kurortów
Riwiery Olimpijskiej. W tej miejscowości była również
zakwaterowana młodzież. Co wtorek odbywa się w niej
duży targ, na którym uczniowie mieli możliwość poznać
i spróbować typowych dla Grecji produktów takich jak
oliwa z oliwek, oliwki, ser feta, chałwa i wiele innych.
» Wieczór grecki – organizacja wieczoru greckiego
pozwoliła uczniom na wzięcie udziału w typowych
dla tego kraju zabawach, którym towarzyszyły tańce
i śpiewy, a także innych animacjach czasu wolnego. Był
to miło spędzony czas przy akompaniamencie pięknej
greckiej muzyki.
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REZULTATY PROJEKTU
Dzięki projektowi wzmocnimy oddziaływanie naszej szkoły
na zewnątrz, podejmując się realizacji nowych inicjatyw
i pozyskując licznych partnerów wśród przedsiębiorców
oraz instytucji państwowych. W ten sposób umożliwimy
uczniom częstsze wyjazdy zagraniczne, a nawet możliwość
zaliczenia części procesu edukacyjnego w obcym kraju, co
zintensyfikuje ich rozwój zawodowy i wpłynie pozytywnie na
perspektywy dalszej kariery.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o możliwość
udziału w projekcie PO WER jest nie bez znaczenia
w obliczu zbliżającej się rekrutacji. Dzięki realizacji
inicjatywy i pozyskaniu nowych partnerów, udało nam
się również zmodyfikować programy nauczania na
bardziej odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy
i jego wymagań. W ten sposób również kolejne roczniki
młodzieży będą korzystać z projektu, nie mówiąc już o jego
uczestnikach. Szanse uczniów na rynku pracy znacznie
wzrosną, dzięki czemu będą oni w stanie realizować swoje
aspiracje zawodowe, które poprzez udział w projekcie
wzrosną. Efekt ten zostanie jeszcze bardziej wzmocniony
poprzez nabyte przez nich umiejętności (miękkie,
zawodowe, językowe itp.), wiedzę oraz doświadczenie, tak
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cenne dla pracodawców. Wyjazd do Grecji przyczynił się
również do wzrostu aspiracji zawodowych, gdyż uczniowie
uświadomili sobie, że są w stanie pracować za granicą czy
w międzynarodowym przedsiębiorstwie i w niczym nie
ustępują swoim rówieśnikom z większych miast.
Rozwój wszystkich uczestników dokonał się w następujących
aspektach:
1. Pobudzenie ciekawości świata i wykreowanie postaw
tolerancji i akceptacji dla odmienności kulturowej,
rasowej itp.
2. Oswojenie się uczniów z realiami prawdziwego
zakładu pracy i wymaganiami jakie są stawiane przed
pracownikami (punktualność, praca pod presją czasu,
kreatywne rozwiązywanie problemów, praca w stresie,
praca w grupie).
3. Rozbudowanie umiejętności w zakresie posługiwania
się językiem obcym, zarówno jeśli chodzi o codzienną
komunikację, jak i komunikację służbową. Uczniowie
nabędą pewność siebie i przełamią barierę językową,
co pozwoli im na sprawne wykorzystywanie w praktyce,
słownictwa branżowego, które nabyli w trakcie szkoleń
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4.

5.

6.

7.

przygotowawczych i pobytu w Grecji.
Poznanie lepiej Grecji: jej kultury, tradycji, kuchni oraz
historii. Wzbogacenie swojej wiedzy w zakresie kultury
śródziemnomorskiej. Otwarcie na świat.
Nabycie nowych umiejętności miękkich, które są wysoko
cenione na dzisiejszym rynku pracy, który wymaga
od pracowników elastyczności, szybkiej adaptacji
do zmieniającego się otoczenia czy umiejętności
związanych z prezentacją własnych poglądów oraz
autoprezentacją.
Zdobycie praktycznego doświadczenia, które wynika
z pracy w prawdziwych, a nie laboratoryjnych
warunkach. Pozwoliło to uczniom nie tylko
przetestować swoje dotychczasowe zdobycze
edukacyjne, ale również zidentyfikować mocne i słabe
strony. Będzie to podstawa do wytyczenia dalszej ścieżki
edukacyjnej i motywacja do rozwoju w tym zakresie.
Wykreowanie o uczniów wielu pozytywnych postaw,
takich jak ciekawość świata, świadomość potrzeby
ciągłego rozwoju, sumienność.

Warto również podkreślić wzrost umiejętności wśród kadry
pedagogicznej, która nie tylko miała okazję rozwinąć się
w zakresie zarządzania projektami, ale również zdobyć
pewność siebie i otwartość, które skutkować będą
podejmowaniem kolejnych projektów, przy wykorzystaniu
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innych funduszy i szans, jakie w dzisiejszych czasach stoją
przed szkołami zawodowymi. Dodatkowo, dzięki wyjazdom
zagranicznym, mieli oni okazję obserwować, jakie metody
kształcenia wykorzystywane są w danych zawodach
w innych krajach, co pozwoliło im dopasować program
nauczania do europejskich standardów. To samo dotyczy
metodologii stosowanej na lekcjach, którą podczas pobytu
w Grecji również mogli wzbogacić i w następnym etapie
zaimplementować w praktyce. Pozwala to na podniesienie
poziomu nauczania w szkole, z czego skorzystać będą mogli
również inni uczniowie, niezakwalifikowani do projektu.
Podsumowując, projekt przyczynił się do znacznego rozwoju
szkoły i jej znaczenia w regionie. Dzięki jego realizacji ZSZ
jest odbierany nie tylko jako placówka międzynarodowa
oraz aktywna, ale również kształcąca na wysokim poziomie,
przy zachowaniu wszelkich nowoczesnych, europejskich
standardów, zarówno jeśli chodzi o metody, jak i narzędzia
i programy. Wzrósł również poziom umiejętności kadry
pedagogicznej, co doprowadziło do powstania efektu
synergii. Przyczyni się on do jeszcze lepszego wypełniania
misji szkoły, a więc kształcenia młodzieży na wysokim
poziomie. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież
opuszczająca mury naszej szkoły nie będzie miała
problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Sprawnie będzie
ona funkcjonować na europejskim rynku pracy, realizując
swoje aspiracje zawodowe.
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CERTYFIKATY
W sumie w projekcie wykorzystanych zostanie aż 5 różnych
dokumentów. Zastosowanie tak szerokiej gamy narzędzi
i certyfikatów ma zapewnić wysoką uznawalność efektów
kształcenia projektu przed potencjalnymi pracodawcami,
którzy widząc CV i załączone do niego certyfikaty, mają
zdawać sobie faktycznie sprawę z wartości kandydata,
którego poddają analizie. Działania te zostaną również
uzupełnione poprzez upowszechnianie rezultatów projektu,
w ramach których chcemy uświadamiać pracodawców
i właścicieli firm w zakresie korzyści, jakie niesie za sobą
uczestnictwo w projektach europejskich.
Planuje się wykorzystanie następujących krajowych narzędzi
lub certyfikatów, które w przypadku uczniów biorących
udział w I mobilności zostały już stworzone i wydane:
1. Certyfikat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój – jeden z głównych dokumentów, który
potwierdzi udział w projekcie. Zawiera on najważniejsze
informacje na jego temat i zatwierdzony będzie przez
obie instytucje partnerskie (Zespół Szkół Zawodowych
w Skalbmierzu oraz Olympus Education Services).
Uczestnicy otrzymają go zarówno w wersji angielskiej,
jak i polskiej. Będzie to dodatek do Europass-Mobilność,
gdzie zawarte będą dokładne efekty kształcenia i spis
obowiązków, jakie uczeń wykonywał w trakcie praktyk.
2. Certyfikat realizacji praktyk – taki dokument zostanie
wydany przez partnera greckiego w języku angielskim
i będzie on potwierdzeniem nie tyle udziału w projekcie,
co realizacji 80-godzinnych praktyk, a więc będzie to
dokument komplementarny w stosunku do innych
wymienionych tutaj narzędzi.

PARTNER GRECKI

3. Zaświadczenie o przejściu szkoleń przygotowawczych
– dopełni portfolio certyfikatów uczestnika projektu,
potwierdzając odbycie wielogodzinnych szkoleń
o bardzo szerokiej tematyce. Certyfikat będzie zawierał
opis konkretnej jednostki szkoleniowej, aby pokazać
potencjalnym pracodawcom, że szkolenie było
wartościowe pod kątem edukacji zawodowej ucznia
i przygotowania go do funkcjonowania w prawdziwym
środowisku pracy.

Organizacja partnerska – Olympus Education Services
działa w branży szkoleniowej i turystycznej, świadcząc
usługi oraz szkoląc młodzież, będąc jednocześnie
organizatorem inicjatyw szkoleniowych dla uczniów szkół
zawodowych z Grecji i innych państw we współpracy
z przedsiębiorstwami branży hotelarsko-gastronomicznej,
rolniczej oraz motoryzacyjnej. Firma została założona
przez grupę osób działających na greckim rynku od wielu
lat, zbierając cenne doświadczenia i kwalifikacje. Posiada

ona szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie
zarówno w branży hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej,
rolniczej, jak i branży IT, prowadząc swoją działalność
dwutorowo: w sektorze edukacji zawodowej, współpracując
z podmiotami branży turystycznej, rolniczej, w tym hotelami
i restauracjami, a także świadcząc usługi doradcze z zakresu
IT. Dwustronna współpraca pozwoliła na znaczny rozwój obu
instytucji i zaowocuje kolejnymi wspólnymi inicjatywami
w przyszłości.

4. Europass-Mobilność – narzędzie to zostanie
zaprezentowane uczniom w trakcie szkolenia
pedagogicznego, które zawiera elementy związane
z doradztwem zawodowym, a także istotą walidacji
efektów kształcenia w projekcie. Certyfikat ten będzie
stworzony w dwóch wersjach językowych i zawierać
on będzie dokładny wykaz realizowanych przez ucznia
czynności, a także nabyte przez niego kompetencje.
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Zespół Szkół Zawodowych
w Skalbmierzu
ul. Kanonijska 7
28-530 Skalbmierz
zsz_skalbmierz@op.pl
tel. 41 352 90 37

www.zszskalbmierz.edu.pl

www.facebook.com/zszskalbmierz

