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W ramach projektu zrealizowano dwie 
zagraniczne mobilności, w których 
udział wzięli uczniowie Technikum, 
a także Branżowej Szkoły I Stopnia. 
Ich celem była realizacja 80-godzin-
nego programu stażu zawodowego, 
a także programu edukacyjno-kulturo-
wego. Pozwoliły one na intensyfikację 
rozwoju uczestników projektu, któ-
rzy mogli zdobyć cenne umiejętności 
i doświadczenie zawodowe. Było to 
dużo bardziej wartościowe od praktyk 
krajowych, nie mówiąc już o zajęciach 
praktycznych prowadzonych w pra-
cowniach kształcenia zawodu. Warunki 
realnego zakładu pracy i towarzysząca 
temu atmosfera, przewyższa zdecydo-
wanie laboratoryjne warunki, które pa-
nują w pracowniach, choćby najlepiej 
wyposażonych. Warto również pod-
kreślić wartość językową zagranicznych 
mobilności, która pozwoliła na przeła-
manie bariery psychologicznej, towa-
rzyszącej posługiwaniu się językiem 
obcym w realiach rzeczywistych, a nie 
szkolnych.

PRAKTYKI
ZAWODOWE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Kochanowskiego w Węgro-
wie jest placówką edukacyjną istnie-
jącą już prawie 60 lat. W ciągu tego 
czasu szkoła przechodziła wiele zmian, 
jednak niezmiennym i najważniejszym 
jej celem było i jest kształcenie mło-
dego pokolenia w duchu poszanowa-
nia narodowej tradycji i historii oraz 
przygotowywanie do podjęcia dalszej 
nauki na studiach wyższych i wypo-
sażenie w umiejętności zawodowe, 
przydatne w dorosłym życiu. Sta-
ramy się łączyć najlepsze nasze tra-
dycje z wymaganiami, które nakłada 
na nas współczesność, poszerzając 
formułę edukacyjną, proponując mło-
dzieży coraz to nowsze, ciekawsze 
i zgodne z jej oczekiwaniami sposoby 

spędzania wolnego czasu i poszerza-
nia własnych zainteresowań. Swoje 
pasje uczniowie mogą rozwijać na 
zajęciach pozalekcyjnych: przedmio-
towych, sportowych i artystycznych, 
a od roku 2019, także na zagranicz-
nych wyjazdach zawodowych, które 
ukierunkowane są na podnoszenie 
umiejętności praktycznych i zdoby-
wanie cennego doświadczenia po-
przez realizację staży zawodowych 
w Grecji. Szkoła nieustannie dąży do 
podnoszenia własnego potencjału 
i oferowania młodzieży kształcenia 
na coraz wyższym poziomie, chcąc 
odpowiadać na aktualne trendy dyk-
towane przez rynek pracy.

O SZKOLE

24.05-04.06.2021
07.06-18.06.2021
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O PROJEKCIE
Projekt „Inwestycja w wiedzę 

i umiejętności bramą do suk-
cesu zawodowego” stanowił 
szansę dla młodzieży na udosko-
nalenie kompetencji zawodowych 
i osobistych poza murami szkoły, 
w trakcie realizacji 80-godzin-
nego, zagranicznego stażu zawo-
dowego. Była to bardzo dobra 
okazja, aby zweryfikować dotych-
czas nabytą wiedzę i umiejętności 
w realiach prawdziwego zakładu 
pracy, a także decyzję w zakresie 
wyboru dalszego kierunku kształ-
cenia. Wymiar praktyczny edukacji 
jest bardzo istotny dla odpowied-
niej nauki młodzieży, która musi 
posiadać umiejętności personalne, 
związane chociażby z pracą pod 
presją czasu czy adaptacją w no-
wych miejscach, a przede wszyst-
kim umiejętności bezpośrednio 
związane z kształconym zawo-
dem. Realizacja projektu pozwo-
liła na rozwój nie tylko uczniów, 
ale także nauczycieli, którzy zdo-
byli nowe doświadczenie, mając 
okazję lepiej poznać zagraniczny 
rynek pracy. Pozwoliło to sku-
teczniej dopasować ofertę edu-
kacyjną szkoły, a także programy 
nauczania i programy praktyk do 
zapotrzebowania pracodawców. 
Przysłużyło się również podnie-

sieniu poziomu jakości kształcenia 
w naszej szkole, co pozwoli budo-
wać i nieustannie podnosić jej re-
nomę w regionie, a także w całym 
kraju, jako placówki europejskiej, 
wykorzystującej nowoczesne me-
tody nauczania. W dłuższej per-
spektywie umożliwi to stopniowe 
zwiększanie rekrutacji i otwieranie 
nowych klas w naszej szkole.
Cele strategiczne ZSP wpisujące 
się w założenia projektu to:
• Poprawa jakości edukacji 

w szkole z nastawieniem na 
wdrażanie europejskich stan-
dardów i modeli kształcenia, 
tak aby absolwenci mieli uła-
twiony start w dorosłe życie 
zawodowe.

• Rozwój istniejących kierunków 
kształcenia pod kątem organi-
zowania zagranicznych praktyk 
i posługiwania się branżowym 
językiem angielskim.

• Realizacja różnych projektów 
edukacyjnych i szkoleniowych 
dzięki aplikowaniu o środki 
unijne.

• Rozwój współpracy szkoły 
z placówkami zagranicznymi, 
które organizują praktyki za-
wodowe i kształcą młodzież na 
wysokim europejskim poziomie.
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CELE 
PROJEKTU

• Zapoznanie się z Grecją i jej dzie-
dzictwem kulturowym. 

• Podniesienie poziomu kształcenia 
w szkole, a co za tym idzie – jej 
renomy w regionie. 

• Zwiększenie szans uczniów naszej 
szkoły na rynku pracy w przy-
szłości, poprzez wyposażenie ich 
w zestaw konkretnych umiejęt-
ności, wiedzy i doświadczenia, 
potwierdzonych certyfikatami 
w języku polskim i angielskim.

• Poznanie metodologii pracy w in-
nym kraju UE i adaptacja najlep-
szych praktyk do polskich realiów. 

• Wzrost pewności siebie i innych 
pozytywnych postaw wśród 
uczniów.

Do celów szczegółowych ilościo-
wych należy zaliczyć:
• Zaangażowanie w projekt 82 

uczniów kształcących się w naszej 
szkole w 6 różnych zawodach, 
w tym: technik agrobiznesu, tech-
nik informatyk, technik ekono-
mista, fryzjer, kucharz, mechanik 

pojazdów samochodowych. 
• Stworzenie kompletu 4 certyfika-

tów projektowych, które zagwa-
rantowały odpowiednią walidację 
efektów kształcenia dla wszyst-
kich 82 uczniów biorących udział 
w projekcie.

• Zaangażowanie w projekt grupy 
15 nauczycieli, którzy pełniąc 
różne role, mieli okazję nabyć 
cenne doświadczenie, nowe 
umiejętności i wiedzę, których 
wykorzystanie w przyszłości po-
zwoli podnieść poziom realizowa-
nych przez naszą szkołę inicjatyw 
międzynarodowych.

• Nawiązanie przez szkołę przy-
najmniej 7 nowych partnerstw 
międzynarodowych służących 
wymianie doświadczeń i dobrych 
praktyk, które są i będą imple-
mentowane w codziennym funk-
cjonowaniu szkoły, szczególnie 
w zakresie szkolnictwa zawodo-
wego.

Głównym celem projektu była reali-
zacja dwóch dwunastodniowych 

mobilności zagranicznych, które miały 
miejsce w Grecji, w regionie Riwiery 
Olimpijskiej. Zostały one zorganizo-
wane we współpracy z grecką organi-
zacją partnerską – Olympus Education 
Services. W ich ramach zrealizowano 
80-godzinny program praktyk zawodo-
wych, a także bogaty program eduka-
cyjno-kulturowy.
Do celów szczegółowych jakościo-
wych należy zaliczyć:
• Rozwój wśród uczniów kompetencji 

miękkich, które są bardzo wysoko 
cenione na rynku pracy. Należą do 
nich: umiejętność pracy w grupie, 
umiejętność dyskusji i wyrażania 
własnych poglądów, umiejętność 
adaptacji do zmieniających się wa-
runków oraz wiele innych.

• Podniesienie wśród uczniów i na-
uczycieli umiejętności językowych, 
z naciskiem na słownictwo bran-
żowe, związane z kształconym 
zawodem, a także płynność kon-
wersowania i wyrażania poglądów. 
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Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie technik ekonomista nabyli 

szereg kompetencji osobistych, spo-
łecznych czy kulturowych. Nauczyli 
się oni jak organizować stanowisko 
pracy, jak pracować pod presją czasu 
czy wreszcie wyrobili u siebie poczu-
cie odpowiedzialności za wynik swo-
jej pracy, a także jej terminowość. 
Warto również podkreślić poszerze-
nie horyzontów myślowych, lepsze 
zrozumienie dla odmienności kulturo-
wej i tolerancja wobec niej. Ucznio-
wie rozbudzili także swoją motywację 
i aspiracje zawodowe, które pozy-
tywnie wpłyną na ich dalszy rozwój. 
Ważny jest też nabyty zestaw umie-
jętności miękkich, związany z pracą 
w grupie, asertywnością, samody-
scypliną, kreatywnością czy prioryte-
tyzacją zadań. 
Jeżeli chodzi o pozyskane kompeten-
cje związane z kształconym zawo-
dem, to są one następujące:
• Prowadzenie ksiąg przychodów 

i rozchodów, a także tworzenie 
innych dokumentów czy pism 
księgowych.

• Znajomość różnych form organiza-
cyjno-prawnych przedsiębiorstw 
i ich cech charakterystycznych. 
Umiejętność doradztwa w zakre-
sie wyboru odpowiedniej formy 
prowadzenia działalności gospo-
darczej.

• Rozliczanie kosztów i przycho-
dów działalności gospodarczej 
z uwzględnieniem różnych form 
i amortyzacji środków trwałych.

• Rozróżnianie źródła finansowania 
wydatków związanych z podję-
ciem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, np. kredyty ban-
kowe, leasing, franchising.

• Przeprowadzanie inwentaryzacji 
i stworzenie odpowiednich doku-
mentów w tym zakresie.

• Znajomość różnego rodzaju po-
datków i ulg podatkowych, za-
równo w polskim, jak i greckim 
systemie finansowym.

• Obliczanie składek podatkowych 
i ubezpieczeniowych dla pracow-
ników i klientów przedsiębior-
stwa, a także różnego rodzaju 
premii, dodatków itp. 

• Korzystanie ze specjalistycznych 
programów księgowych oraz in-
formatycznych, wspomagających 
pracę na stanowisku technik eko-
nomista/księgowy.

• Sporządzanie list płac, deklara-
cji podatkowych; prowadzenie 
teczek pracowniczych i wyko-
nywanie innych obowiązków 
związanych ze sprawami kadro-
wymi.

• Sporządzanie biznesplanów 
i analiz ekonomicznych zgodnie 
ze zleceniem oraz umiejętność 
posługiwania się nimi w praktyce, 
w tym interpretowanie ich wskaź-
ników.

TECHNIK EKONOMISTA
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FRYZJER

Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie fryzjer nabyli szereg kompe-

tencji osobistych, społecznych czy 
kulturowych. Nauczyli się oni jak or-
ganizować stanowisko pracy, jak pra-
cować pod presją czasu czy wreszcie 
wyrobili u siebie poczucie odpowie-
dzialności za wynik swojej pracy, 
a także jej terminowość. Warto rów-
nież podkreślić poszerzenie horyzon-
tów myślowych, lepsze zrozumienie 
dla odmienności kulturowej i toleran-
cja wobec niej. Uczniowie rozbudzili 
także swoją motywację i aspiracje za-
wodowe, które pozytywnie wpłyną 
na ich dalszy rozwój. Ważny jest też 
nabyty zestaw umiejętności miękkich, 
związany z pracą w grupie, asertyw-
nością, samodyscypliną, kreatywno-
ścią czy priorytetyzacją zadań. 
Jeżeli chodzi o pozyskane kompeten-
cje związane z kształconym zawo-
dem, to są one następujące:
• Analizowanie stanu włosów 

i skóry głowy klienta przed zabie-
giem mycia lub pielęgnacji.

• Posługiwanie się różnymi narzę-
dziami i przyrządami fryzjerskimi 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

• Organizowanie stanowiska pracy 
do zabiegu mycia włosów i skóry 
głowy. Wykonywanie zabiegów 
mycia włosów i skóry głowy 
klienta zgodnie z kolejnością tech-
nologiczną i zasadami BHP.

• Dobieranie preparatów i środków 
do planowanego zabiegu pielę-
gnacji włosów. 

• Wykonywanie fryzur okoliczno-

ściowych zgodnie ze zleceniem 
klienta, uwzględniając jednak 
kształt głowy i cechy charaktery-
styczne.

• Wykonywanie strzyżeń męskich 
i damskich.

• Wyjaśnianie działania na włosy 
związków chemicznych wykorzy-
stywanych w preparatyce kosme-
tyków fryzjerskich.

• Dobieranie metody pielęgnacji 
włosów. Wykonywanie zabie-
gów pielęgnacyjnych ramowych, 
ochronnych, profilaktycznych, 
kompleksowych, zgodnie z kolej-
nością technologiczną i zasadami 
BHP. 

• Korzystanie ze zwrotów i wyra-
zów związanych z zawodem w ję-
zyku angielskim.

• Sporządzanie mieszanin prepa-
ratów służących do koloryzacji 
włosów i wykonywania zabiegów 
stylizacyjnych.

• Wykonywanie zabiegów kolory-
zacji włosów u kobiet i u męż-
czyzn.

• Dobieranie stylu fryzury na pod-
stawie analizy sylwetki klienta, 
kształtu jego głowy i cech cha-
rakterystycznych. Doradzanie 
klientowi w zakresie fryzury czy 
koloru włosów. Przeprowadzanie 
rozmów konsultacyjnych z klien-
tem.
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TECHNIK INFORMATYK

Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie technik informatyk nabyli 

szereg kompetencji osobistych, spo-
łecznych czy kulturowych. Nauczyli 
się oni jak organizować stanowisko 
pracy, jak pracować pod presją czasu 
czy wreszcie wyrobili u siebie poczu-
cie odpowiedzialności za wynik swo-
jej pracy, a także jej terminowość. 
Warto również podkreślić poszerze-
nie horyzontów myślowych, lepsze 
zrozumienie dla odmienności kulturo-
wej i tolerancja wobec niej. Ucznio-
wie rozbudzili także swoją motywację 
i aspiracje zawodowe, które pozy-
tywnie wpłyną na ich dalszy rozwój. 
Ważny jest też nabyty zestaw umie-
jętności miękkich, związany z pracą 
w grupie, asertywnością, samody-
scypliną, kreatywnością czy prioryte-
tyzacją zadań. 
Jeżeli chodzi o pozyskane kompeten-
cje związane z kształconym zawo-
dem, to są one następujące:
• Znajomość języków programo-

wania takich jak HTML czy Java 
i wykorzystywanie ich do two-
rzenia formularzy na stronie in-
ternetowej czy innych projektów, 
w zależności od zlecenia.

• Montaż i obsługa systemu moni-
toringu CCTV – konfiguracja i do-
pasowanie do potrzeb klienta.

• Umiejętność projektowania gra-
fik komputerowych – dobiera-
nie oprogramowania, stosowanie 
różnych modeli barw, osadzanie 
tekstów na grafice, korzystanie 
z funkcji edytora. 

• Znajomość rodzajów baz danych, 
a także umiejętność ich tworzenia 
i zarządzania nimi, z uwzględnie-
niem strukturalnego języka zapy-
tań SQL.

• Umiejętność tworzenia i konfi-
guracji sieci komputerowej oraz 
dopasowania jej do potrzeb zle-
ceniodawcy – znajomość różnych 
topologii sieci, stosowanie za-
sad bezpieczeństwa w praktyce, 
korzystanie z programów kom-
puterowych służących do moni-
torowania pracy sieci.

• Znajomość programów do pro-
gramowania i tworzenia obiektów 
przestrzennych wykorzystywa-
nych przy obsłudze drukarek 3D.

• Konfiguracja urządzeń pe-
ryferyjnych i innego sprzętu 
informatycznego zgodnie z zapo-
trzebowaniem i przeznaczeniem. 

• Znajomość pakietu MS Office, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
programu Excel i jego wykorzy-
stania w kontekście zarządzania 
bazami danych.

• Umiejętność lokalizacji usterki 
w laptopie, komputerze czy ta-
blecie przy pomocy specjalnego 
oprogramowania i jej eliminacja/
naprawa/serwis. 
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TECHNIK AGROBIZNESU

Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie technik agrobiznesu nabyli 

szereg kompetencji osobistych, spo-
łecznych czy kulturowych. Nauczyli 
się oni jak organizować stanowisko 
pracy, jak pracować pod presją czasu 
czy wreszcie wyrobili u siebie poczu-
cie odpowiedzialności za wynik swo-
jej pracy, a także jej terminowość. 
Warto również podkreślić poszerze-
nie horyzontów myślowych, lepsze 
zrozumienie dla odmienności kulturo-
wej i tolerancja wobec niej. Ucznio-
wie rozbudzili także swoją motywację 
i aspiracje zawodowe, które pozy-
tywnie wpłyną na ich dalszy rozwój. 
Ważny jest też nabyty zestaw umie-
jętności miękkich, związany z pracą 
w grupie, asertywnością, samody-
scypliną, kreatywnością czy prioryte-
tyzacją zadań. 
Jeżeli chodzi o pozyskane kompeten-
cje związane z kształconym zawo-
dem, to są one następujące:
• Nabycie podstawowych informa-

cji na temat obrotu produktami 
rolnymi oraz zaopatrywania wła-
snego przedsiębiorstwa w nie-
zbędne produkty.

• Obsługa maszyn wykorzystywa-
nych w agrobiznesie i umiejętność 
ich właściwej konserwacji.

• Zapoznanie się z urządzeniami, 
narzędziami i innym sprzętem 
technicznym stosowanym w przed-
siębiorstwie, między innymi do pro-
wadzenia prac mierniczych, robót 
ziemnych, prac pielęgnacyjnych, 
ochrony roślin itp.

• Dobieranie rośliny do uprawy 
w określonych warunkach gle-
bowych oraz klimatycznych. 
Układanie zmianowania roślin 
z uwzględnieniem warunków przy-
rodniczych i agrotechnicznych. 
Planowanie nawożenia z uwzględ-
nieniem plonu i zasobności gleb. 

• Rozpoznawanie chorób, szkodni-
ków i chwastów roślin uprawnych.

• Poznanie prawdziwego stano-
wiska pracy i obowiązków z nim 
związanych.

• Określanie zasad dokonywa-
nia pomiarów meteorologicz-
nych wymaganych do wykonania 
zabiegów agrotechnicznych. 
Prowadzenie pomiarów z wyko-
rzystaniem przyrządów meteoro-
logicznych.

• Przechowywanie oraz przygoto-
wanie produktów pochodzenia 
roślinnego do sprzedaży.

• Znajomość zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy niezbędnych 
w pracy technika agrobiznesu.

• Stosowanie technologii infor-
macyjnej do sporządzania do-
kumentacji wykorzystywanej 
w prowadzeniu produkcji rolni-
czej.

• Przygotowanie analizy finansowej 
gospodarstwa oraz biznesplanu, 
które następnie wykorzystywane 
są w praktyce.
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KUCHARZ

Uczniowie kształcący się w zawo-
dzie kucharz nabyli szereg kom-

petencji osobistych, społecznych czy 
kulturowych. Nauczyli się oni jak or-
ganizować stanowisko pracy, jak pra-
cować pod presją czasu czy wreszcie 
wyrobili u siebie poczucie odpowie-
dzialności za wynik swojej pracy, 
a także jej terminowość. Warto ró-
wież podkreślić poszerzenie horyzon-
tów myślowych, lepsze zrozumienie 
dla odmienności kulturowej i toleran-
cja wobec niej. Uczniowie rozbudzili 
także swoją motywację i aspiracje za-
wodowe, które pozytywnie wpłyną 
na ich dalszy rozwój. Ważny jest też 
nabyty zestaw umiejętności miękkich, 
związany z pracą w grupie, asertyw-
nością, samodyscypliną, kreatywno-
ścią czy priorytetyzacją zadań. 
Jeżeli chodzi o pozyskane kompeten-
cje związane z kształconym zawo-
dem, to są one następujące:
• Umiejętność planowania zapo-

trzebowania na surowce, półpro-
dukty i produkty w perspektywie 
krótkofalowej oraz długofalowej. 
Tworzenie zamówień. 

• Znajomość i stosowanie w prak-
tyce podstawowych sposobów 
obróbki składników, w tym korzy-
stanie z maszyn, urządzeń oraz 
narzędzi składających się na pod-
stawowe wyposażenie lokalu ga-
stronomicznego.

• Znajomość typowych dla Gre-
cji produktów i półproduktów, 
a także składników wykorzysty-
wanych przy okazji sporządzania 

typowych potraw i napojów.
• Znajomość i stosowanie receptur 

gastronomicznych, zarówno je-
śli chodzi o potrawy, jak i napoje, 
w tym także znajomość typowych 
dań greckich.

• Umiejętność ekspozycji potraw 
i napojów zgodnie z zasadami 
sztuki kulinarnej. 

• Znajomość rodzajów zastawy 
stołowej i jej odpowiedniego wy-
korzystania.

• Znajomość i umiejętność sporzą-
dzenia typowych dla Grecji po-
traw i napojów.

• Znajomość zasad przechowywa-
nia i magazynowania żywności, 
a także produktów i surowców 
stosowanych w gastronomii. Do-
bieranie metod utrwalania żyw-
ności zgodnie z jej specyfiką. 

• Umiejętność klasyfikacji żywności 
w zależności od trwałości, po-
chodzenia, wartości odżywczej 
i przydatności kulinarnej. 

• Znajomość i umiejętność zastoso-
wania w praktyce metod i technik 
sporządzania potraw i napojów.

• Zdolność do rozpoznawania 
i charakteryzowania zmian za-
chodzących w żywności podczas 
sporządzania potraw i napojów.
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MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Uczniowie kształcący się w za-
wodzie mechanik pojazdów 

samochodowych nabyli szereg kom-
petencji osobistych, społecznych czy 
kulturowych. Nauczyli się oni jak or-
ganizować stanowisko pracy, jak pra-
cować pod presją czasu czy wreszcie 
wyrobili u siebie poczucie odpowie-
dzialności za wynik swojej pracy, 
a także jej terminowość. Warto rów-
nież podkreślić poszerzenie horyzon-
tów myślowych, lepsze zrozumienie 
dla odmienności kulturowej i toleran-
cja wobec niej. Uczniowie rozbudzili 
także swoją motywację i aspiracje za-
wodowe, które pozytywnie wpłyną 
na ich dalszy rozwój. Ważny jest też 
nabyty zestaw umiejętności miękkich, 
związany z pracą w grupie, asertyw-
nością, samodyscypliną, kreatywno-
ścią czy priorytetyzacją zadań. 
Jeżeli chodzi o pozyskane kompeten-
cje związane z kształconym zawo-
dem, to są one następujące:
• Znajomość konstrukcji samocho-

dowej, a także zespołów i po-
dzespołów samochodowych 
oraz ich wzajemnych zależności. 
Charakteryzowanie konkretnych 
jednostek samochodowych i zna-
jomość ich specyfiki oraz dokład-
nej budowy. 

• Bieżąca konserwacja samochodu 
oraz jego podzespołów, a także 
wymiana poszczególnych części 
i elementów eksploatacyjnych (fil-
trów, olejów, wycieraczek, hamul-
ców itp.).

• Znajomość i umiejętność korzy-
stania z narzędzi, przyrządów 
oraz maszyn wykorzystywanych 
w warsztacie podczas napraw 
i konserwacji pojazdów samocho-
dowych.

• Lokalizowanie uszkodzeń zespo-
łów i podzespołów pojazdów 
samochodowych na podsta-
wie pomiarów i wyników badań 
diagnostycznych. Planowanie 
naprawy i przygotowywanie 
kosztorysu. Opracowywanie 
zapotrzebowania na części za-
mienne. 

• Umiejętność demontażu oraz 
montażu zespołów i podzespo-
łów pojazdów samochodowych.

• Obsługa maszyn stosowanych do 
diagnostyki samochodowej i lo-
kalizacji usterek. Wykonywanie 
czynności związanych z diagno-
styką samochodową – obsługa 
komputera diagnostycznego, 
podłączenie samochodu, lokali-
zowanie usterek i ich usuwanie. 
Rozróżnianie metod diagnostyki 
samochodowej. Przyjęcie pojazdu 
samochodowego do diagnostyki.

• Ocena stanu zużycia poszcze-
gólnych podzespołów samocho-
dowych przy użyciu programów 
komputerowych, a także poprzez 
analizę pracy pojazdu samocho-
dowego oraz w sposób organo-
leptyczny.
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Projekt „Inwestycja w wie-
dzę i umiejętności bramą do 

sukcesu zawodowego” zakła-
dał nie tylko 80-godzinny staż 
zawodowy, ale także realizację 
programu edukacyjno-kultu-
rowego. Programu bogatego 
w różne wycieczki i animacje 
czasu wolnego, których głów-
nym celem było zapoznanie 
uczniów z grecką kulturą, hi-
storią, zwyczajami i tradycjami, 
ale także pobudzenie ich cieka-
wości świata i poszerzenie ho-
ryzontów myślowych. Ważnym 
efektem było również wyro-
bienie u uczniów pozytywnych 
postaw związanych z tolerancją 
i zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej. 
Jeżeli chodzi o konkretne miej-
sca, jakie zobaczyli nasi ucznio-
wie i aktywności, w jakich wzięli 
udział to są one następujące:

Rejs na wyspę Skiathos – aby 
dostać się na wyspę Skiathos, 
należy tam albo przypłynąć, 
albo przylecieć. My wybra-
liśmy tę pierwszą opcje i już 
w czasie dwugodzinnego rejsu 
mieliśmy okazję podziwiać 
piękne widoki, śpiewać i tań-
czyć, zgodnie z greckimi oby-
czajami. Wyspa okazała się 
typowym miejscem, pełnym 
białych budynków z niebie-
skimi dachami i okiennicami, 
które świetnie prezentowały 
się z punktu widokowego, na 
który weszliśmy. Następnie 
udaliśmy się na inną część wy-
spy, aby spędzić czas wolny na 
pięknej plaży Koukounaries, 
czyli tzw. złotej plaży lub plaży 
szyszkowej. Sama wyspa znaj-
duje się w zachodniej części 
Morza Egejskiego, w archipe-
lagu Sporad Północnych. 

PROGRAM KULTUROWY
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Wycieczka do kompleksu klasztor-
nego Meteory rozpoczęła się w pra-
cowni ikon prawosławnych, w której 
mieliśmy okazję prześledzić cały pro-
ces ich pisania. Była to także szansa 
na kupno pięknych pamiątek. Następ-
nie rozpoczęliśmy autokarową wspi-
naczkę na wysokość około 540 m 
n.p.m., czyli na wysokość, na której 
położone są klasztory, a raczej mo-
nastyry, gdyż takiego nazewnictwa 
używają sami Grecy. Zanim weszliśmy 
do jednej ze świątyń, wspięliśmy się 
jeszcze na półkę skalną, z której roz-
taczający się przepiękny widok, stano-
wił scenerię dla wielu pięknych zdjęć. 
W samym monastyrze mieliśmy oka-
zję zapoznać się z życiem mnichów, 
a także różnicami między kościołem 
katolickim i prawosławnym.
Wycieczka do Thessalonik była 
świetną okazją, aby zobaczyć jedno 

z najstarszych, a także największych 
(druga największa metropolia po Ate-
nach) miast w Grecji. Jest ono pełne 
zabytków pochodzących z różnych 
kręgów kulturowych, gdyż Thessalo-
niki na przestrzeni wieków przecho-
dziły pod władanie różnych krajów. 
Dlatego też można tam spotkać ele-
menty greckie, rzymskie, bizantyjskie 
czy tureckie. Zobaczyliśmy bardzo 
ważne perełki architektoniczne takie 
jak Biała Wieża, pomnik Aleksandra 
Macedońskiego, Rotundę, Łuk Trium-
falny Galeriusza czy Katedrę Św. Dy-
mitriusza. 
Wycieczka na Stary Pantaleimon – 
wioska położona jest na wysokości 
500 m n.p.m. i można dostać się do 
niej wyłącznie mocno wijącą, krętą 
drogą, z której roztaczają się prze-
piękne widoki na Zatokę Termańską 
i zamek krzyżowców w Platamonas.
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Wycieczka na Zamek w Platamonas 
– ta imponująca twierdza pojawiła się 
na przełomie XII i XIII wieku, dzięki 
wracającym z Ziemi Świętej krzy-
żowcom. Na przestrzeni lat znacznie 
podupadła. W dzisiejszych czasach 
jest miejscem wydarzeń kulturowych.
Wycieczka do miejscowości Lito-
choro i wąwozu Enipeas – miej-
scowośc Litochoro to jedno 

z najważniejszych miejsc dla miło-
śników wspinaczki górskiej, gdyż to 
właśnie tam rozpoczynają swój bieg 
szlaki prowadzące na najwyższe 
szczyty masywu Olimpu. My wybra-
liśmy się tylko do łatwo dostępnego 
wąwozu Enipeas, w którym znaj-
duje się mitologiczny potok górski, 
gdzie kąpieli zażywała bogini miłości 
i piękna – Afrodyta.
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Bardzo ważnym elementem projektu 
była walidacja efektów kształcenia, 
aby udział w nim nie wpłynął tylko 
na potencjał uczestników, ale także 
percepcję ich rozwoju zawodowego 
w oczach potencjalnych pracodaw-
ców. Kiedy zobaczą oni CV ucznia, 
który posiada konkretny zestaw do-
kumentów i certyfikatów, potwier-
dzony przez dwie instytucje z różnych 
krajów, będą pod dużym wraże-
niem jak świadomie ci młodzi ludzie 
kształtują swoją karierę od czasów 
szkoły średniej. Znacznie podniesie 
to szanse uczestników projektu na 
polskim i europejskim rynku pracy. 
Aby to osiągnąć, część certyfikatów 
została wydana w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i angielskiej. 
Jeżeli chodzi o konkretne dokumenty 
i certyfikaty, uczniowie otrzymali:
• Certyfikat potwierdzający udział 

w szkoleniach przygotowujących 

do wyjazdu na staż zawodowy, 
zawierający dokładny wykaz zre-
alizowanych szkoleń, zatwier-
dzony przez szkołę.

• Certyfikaty Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój, 
potwierdzające udział w projek-
cie, wydane w dwóch wersjach 
językowych, zatwierdzone przez 
obie instytucje partnerskie.

• Certyfikat wydany przez partnera 
greckiego, potwierdzający realiza-
cję stażu zawodowego, wydany 
w wersji angielskiej.

• Dokumenty Europass-Mobilność 
w wersji polskiej i angielskiej, za-
twierdzone przez obie instytucje 
partnerskie. Jest to najważniej-
szy dokument, gdyż zawiera 
dokładny wykaz realizowanych 
czynności, a także nabyte umie-
jętności: zawodowe, językowe 
czy społeczne.

CERTYFIKATY



Olympus Education Services to 
uznana grecka organizacja przyj-

mująca, która specjalizuje się w re-
alizacji projektów mobilnościowych. 
Firma została założona przez ambitną 
grupę osób działających na greckim 
rynku od wielu lat, zbierając cenne 
doświadczenia. Posiada ona szeroką 
sieć kontaktów, jak i bogate doświad-
czenie w wielu branżach. Jej partne-
rzy to firmy o uznanej renomie, które 
zatrudniają wysokiej klasy specjali-

stów w swoim zawodzie. Dzięki temu 
młodzież ma szansę pracować pod 
okiem osób nie tylko wykwalifikowa-
nych, ale także inspirujących, które 
potrafią znakomicie przekazać swoją 
wiedzę. Partner współpracuje rów-
nież z lokalnymi przedsiębiorcami, 
będąc w stanie zapewnić profesjo-
nalną obsługę projektu pod wzglę-
dem logistycznym, utrzymując tym 
samym jakość realizacji projektu na 
zakładanym wysokim poziomie.

PARTNER GRECKI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jana Kochanowskiego w Węgrowie

ul. Bohaterów Warszawy 10
07-100 Węgrów

mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl
tel.: 25 792 26 76

www.zsp.wegrow.pl
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