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O SZKOLE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jana Kochanowskiego w Węgrowie jest 
placówką edukacyjną istniejącą już 
prawie 60 lat. W ciągu tego czasu szkoła 
przechodziła wiele zmian, jednak 
niezmiennym i najważniejszym jej celem 
było i jest kształcenie młodego pokole-
nia w duchu poszanowania narodowej 
tradycji i historii oraz przygotowywanie 
do podjęcia dalszej nauki na studiach 
wyższych i wyposażenie w umiejętności 
zawodowe, przydatne w dorosłym 
życiu. Staramy się łączyć najlepsze 
nasze tradycje z wymaganiami, które 
nakłada na nas współczesność, rozwija-
jąc formułę edukacyjną, proponując 
młodzieży coraz to nowsze, ciekawsze

i zgodne z jej oczekiwaniami sposoby 
spędzania wolnego czasu i poszerzania 
własnych zainteresowań. Swoje pasje 
uczniowie mogą rozwijać na zajęciach 
pozalekcyjnych: przedmiotowych, spor-
towych i artystycznych, a od roku 2019, 
także na zagranicznych mobilnościach 
zawodowych, które ukierunkowane są 
na podnoszenie umiejętności praktycz-
nych i zdobywanie cennego doświad-
czenia poprzez realizację staży zawodo-
wych w Grecji. Szkoła nieustannie dąży 
do podnoszenia własnego potencjału 
i oferowania młodzieży kształcenia na 
coraz wyższym poziomie, chcąc odpo-
wiadać na aktualne trendy dyktowane 
przez rynek pracy.
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3 KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK INFORMATYK

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH



O PROJEKCIE
Niniejszy projekt stanowił dla młodzieży 
szansę na udoskonalenie kompetencji 
zawodowych i osobistych poza murami 
szkoły, w trakcie realizacji 80-godzinne-
go, zagranicznego stażu zawodowego. 
Była to bardzo dobra okazja, aby zwery-
fikować dotychczas nabytą wiedzę 
i umiejętności w realiach prawdziwego 
zakładu pracy, a także decyzję w zakre-
sie wyboru kierunku kształcenia. Wymiar 
praktyczny edukacji jest bardzo istotny 
dla odpowiedniego edukowania mło-
dego pokolenia, które musi posiadać 
umiejętności personalne, związane cho-
ciażby z pracą pod presją czasu czy 
adaptacją w nowych miejscach, 
a przede wszystkim kompetencje bez-
pośrednio związane z kształconym 
zawodem. Realizacja projektu pozwo-
liła na rozwój nie tylko uczniów, ale 
także nauczycieli, którzy zdobyli nowe  

doświadczenie, mając okazję poznać 
lepiej zagraniczny rynek pracy. Pozwoli-
ło to efektywniej dopasować ofertę 
edukacyjną szkoły, a także programy 
nauczania i programy praktyk do zapo-
trzebowania pracodawców. Przysłużyło 
się to także podniesieniu poziomu jako-
ści kształcenia w naszej szkole, co 
pozwoli budować i nieustannie podno-
sić jej renomę w regionie, a także 
w całym kraju – jako placówki europej-
skiej, wykorzystującej nowoczesne 
metody nauczania. W dłuższej perspek-
tywie planowane jest także stopniowe 
zwiększanie rekrutacji i otwieranie 
nowych klas.
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CELE PROJEKTU
Poprawa jakości edukacji w ZSP, 
z nastawieniem na wdrażanie euro-
pejskich standardów i modeli kształ-
cenia, tak aby absolwenci mieli 
ułatwiony start w dorosłe życie zawo-
dowe.

Rozwój istniejących kierunków kształ-
cenia pod kątem organizowania 
zagranicznych praktyk i posługiwa-
nia się branżowym językiem angiel-
skim.

Realizacja różnych projektów eduka-
cyjnych i szkoleniowych, dzięki 
aplikowaniu o środki unijne.

Rozwój współpracy szkoły z placów-
kami zagranicznymi, które organizują 
praktyki zawodowe i kształcą mło-
dzież na wysokim europejskim pozio-
mie.

Cele strategiczne szkoły, wpisujące się 
w założenia projektu to:

Rozwój wśród uczniów umiejętności 
miękkich, które są bardzo wysoko 
cenione na rynku pracy. Należą do 
nich kompetencje takie jak: praca 
w grupie, dyskusja i wyrażanie 
własnych poglądów, adaptacja do 
zmieniających się warunków oraz 
wiele innych.

Podniesienie wśród uczniów 
i nauczycieli umiejętności języko-
wych, z naciskiem na słownictwo 
branżowe, związane z kształconym 
zawodem, a także płynność konwer-
sowania i wyrażania poglądów.
 
Zapoznanie się z Grecją i jej dziedzic-
twem kulturowym.
 
Podniesienie poziomu kształcenia 
w szkole, a co za tym idzie - jej 
renomy w regionie.
 
Zwiększenie szans uczniów naszej 
szkoły na rynku pracy w przyszłości, 
poprzez wyposażenie ich w zestaw 
konkretnych umiejętności, wiedzy 
i doświadczenia, potwierdzonych 
certyfikatami w języku polskim 
i angielskim.

Poznanie metodologii pracy w innym 
kraju UE i adaptacja najlepszych 
praktyk w realiach polskich.
 
Wzrost pewności siebie i innych pozy-
tywnych postaw wśród uczniów.

Do celów jakościowych projektu 
należy zaliczyć:

Zaangażowanie w projekt 33 
uczniów kształcących się w naszej 
szkole w 3 różnych zawodach: tech-
nik informatyk, technik ekonomista, 
mechanik pojazdów samochodo-
wych. 

Stworzenie kompletu 4 certyfikatów 
projektowych, gwarantujących 
odpowiednią walidację efektów 
kształcenia dla wszystkich 33 
uczniów biorących udział w projek-
cie.

Zaangażowanie w projekt grupy 8 
nauczycieli, którzy pełniąc różne role 
mieli okazję nabyć cenne doświad-
czenie, nowe umiejętności i wiedzę. 
Ich wykorzystanie w przyszłości 
pozwoli podnieść poziom realizowa-
nych przez naszą szkołę inicjatyw 
międzynarodowych.

Nawiązanie przez szkołę przynaj-
mniej 4 nowych partnerstw między-
narodowych służących wymianie 
doświadczeń i dobrych praktyk, 
które są i będą implementowane 
w codziennym funkcjonowaniu ZSP, 
szczególnie w zakresie szkolnictwa 
zawodowego.

Do celów ilościowych projektu należy 
zaliczyć:



MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nabyli 
szereg kompetencji osobistych, społecznych czy kulturowych. Nauczyli się oni jak 
organizować stanowisko pracy, pracować pod presją czasu czy wreszcie wyrobili 
u siebie poczucie odpowiedzialności za wynik swojego działania, a także jego termi-
nowość. Warto również podkreślić poszerzenie horyzontów myślowych, lepsze zrozu-
mienie dla odmienności kulturowej i tolerancję wobec niej. Uczniowie rozbudzili też 
swoją motywację i aspiracje zawodowe, które pozytywnie wpłyną na ich dalszy 
rozwój. Ważny jest także nabyty zestaw umiejętności miękkich, związany z pracą 
w grupie, asertywnością, samodyscypliną, kreatywnością czy priorytetyzacją zadań. 

Znajomość konstrukcji samochodo-
wej, a także zespołów i podzespołów 
samochodowych oraz ich wzajem-
nych zależności. Charakteryzowanie 
konkretnych jednostek samochodo-
wych i znajomość ich specyfiki oraz 
dokładnej budowy. 

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

Znajomość i umiejętność korzystania 
z narzędzi, przyrządów oraz maszyn 
wykorzystywanych w warsztacie 
podczas napraw i konserwacji pojaz-
dów samochodowych.

Lokalizowanie uszkodzeń zespołów 
i podzespołów pojazdów samocho-
dowych na podstawie pomiarów 
i wyników badań diagnostycznych. 
Planowanie naprawy i przygotowy-
wanie kosztorysu. Opracowywanie 
zapotrzebowania na części zamien-
ne. 

Umiejętność demontażu oraz mon-
tażu zespołów i podzespołów pojaz-
dów samochodowych.

Obsługa maszyn stosowanych do 
diagnostyki samochodowej i lokali-
zacji usterek. Wykonywanie czynno-
ści związanych z diagnostyką samo-

Jeżeli chodzi o kompetencje związa-
ne z kształconym zawodem, to są one 
następujące:

chodową: obsługa komputera 
diagnostycznego, podłączenie 
samochodu, lokalizowanie usterek 
i ich usuwanie. Rozróżnianie metod 
diagnostyki samochodowej. Przyję-
cie pojazdu samochodowego do 
diagnostyki.

Ocena stanu zużycia poszczegól-
nych podzespołów samochodo-
wych przy użyciu programów kom-
puterowych, a także poprzez analizę 
pracy pojazdu samochodowego 
oraz w sposób organoleptyczny.



TECHNIK EKONOMISTA
Uczniowie kształcący się w zawodzie 
technik ekonomista nabyli szereg 
kompetencji osobistych, społecz-
nych czy kulturowych. Nauczyli się 
oni jak organizować stanowisko 
pracy, pracować pod presją czasu 
czy wreszcie wyrobili u siebie poczu-
cie odpowiedzialności za wynik 
swojej pracy, a także jej termino-
wość. Warto również podkreślić 
poszerzenie horyzontów myślowych, 
lepsze zrozumienie dla odmienności 
kulturowej i tolerancję wobec niej. 
Uczniowie rozbudzili też swoją moty-
wację i aspiracje zawodowe, które 
pozytywnie wpłyną na ich dalszy 
rozwój. Ważny jest także nabyty 
zestaw umiejętności miękkich, zwią-
zany z pracą w grupie, asertywno-
ścią, samodyscypliną, kreatywnością 
czy priorytetyzacją zadań. 

Prowadzenie ksiąg przychodów 
i rozchodów, a także tworzenie 
innych dokumentów czy pism księgo-
wych.

Znajomość różnych form organiza-
cyjno-prawnych przedsiębiorstw i ich 
cech charakterystycznych. Umiejęt-
ność doradztwa w zakresie wyboru 
odpowiedniej formy prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Rozliczanie kosztów i przychodów 
działalności gospodarczej z uwzglę- 
dnieniem różnych form i amortyzacji 
środków trwałych.

Rozróżnianie źródła finansowania 
wydatków związanych z podjęciem 
i prowadzeniem działalności gospo-
darczej, np. kredyty bankowe, 
leasing, franchising.

Przeprowadzanie inwentaryzacji 
i tworzenie odpowiednich dokumen-
tów w tym zakresie.

Znajomość różnego rodzaju podat-
ków i ulg podatkowych, zarówno 
w polskim, jak i greckim systemie 
finansowym.

Obliczanie składek podatkowych 
i ubezpieczeniowych dla pracowni-
ków i klientów przedsiębiorstwa, 
a także różnego rodzaju premii, 
dodatków itp. 

Jeżeli chodzi o kompetencje związa-
ne z kształconym zawodem, to są one 
następujące:

Korzystanie ze specjalistycznych 
programów księgowych oraz infor-
matycznych wspomagających 
pracę na stanowisku technik ekono-
mista/księgowy.

Sporządzanie list płac, deklaracji 
podatkowych; prowadzenie teczek 
pracowniczych i wykonywanie 
innych obowiązków związanych ze 
sprawami kadrowymi.

Sporządzanie biznesplanów i analiz 
ekonomicznych zgodnie ze zlece-
niem oraz umiejętność posługiwania 
się nimi w praktyce, w tym interpreto-
wanie ich wskaźników.



TECHNIK INFORMATYK
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk nabyli szereg kompetencji 
osobistych, społecznych czy kulturowych. Nauczyli się oni jak organizować stanowi-
sko pracy, pracować pod presją czasu czy wreszcie wyrobili u siebie poczucie 
odpowiedzialności za wynik swojej pracy, a także jej terminowość. Warto również 
podkreślić poszerzenie horyzontów myślowych, lepsze zrozumienie dla odmienności 
kulturowej i tolerancję wobec niej. Uczniowie rozbudzili też swoją motywację i aspi-
racje zawodowe, które pozytywnie wpłyną na ich dalszy rozwój. Ważny jest także 
nabyty zestaw umiejętności miękkich, związany z pracą w grupie, asertywnością, 
samodyscypliną, kreatywnością czy priorytetyzacją zadań. 

Znajomość języków programowania, 
takich jak HTML czy Java i wykorzysty-
wanie ich do tworzenia formularzy 
na stronie internetowej czy innych 
projektów, w zależności od zlecenia.

Montaż i obsługa systemu monitorin-
gu CCTV – konfiguracja i dopasowa-
nie do potrzeb klienta.

Umiejętność projektowania grafik 
komputerowych – dobieranie opro-
gramowania, 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 uwzględnieniem 
strukturalnego języka zapytań SQL.

Umiejętność tworzenia i konfiguracji 
sieci komputerowej oraz dopasowa-
nia jej do potrzeb zleceniodawcy – 
znajomość różnych topologii sieci, 
stosowanie zasad bezpieczeństwa 
w praktyce, korzystanie z programów 
komputerowych służących do moni-
torowania pracy sieci.

Znajomość programów do progra-
mowania i tworzenia obiektów prze-
strzennych wykorzystywanych przy 
obsłudze drukarek 3D.

Jeżeli chodzi o kompetencje związa-
ne z kształconym zawodem, to są one 
następujące:

Konfiguracja urządzeń peryferyjnych 
i innego sprzętu informatycznego, 
zgodnie z zapotrzebowaniem i prze-
znaczeniem. 

Znajomość pakietu MS Office, ze 
szczególnym uwzględnieniem pro- 
gramu Excel i jego wykorzystania 
w kontekście zarządzania bazami 
danych.

Umiejętność lokalizacji usterki w lap- 
topie, komputerze czy tablecie przy 
pomocy specjalnego oprogramo-
wania i jej eliminacja/naprawa/ser-
wis. 



PROGRAM KULTUROWY
Niniejszy projekt zakładał nie tylko 80-godzinny staż zawodowy, ale także realizację 
programu edukacyjno-kulturowego, bogatego w różne wycieczki i animacje czasu 
wolnego, których głównym celem było zapoznanie uczniów z grecką kulturą, histo-
rią, zwyczajami i tradycjami, ale także pobudzenie ich ciekawości świata i poszerze-
nie horyzontów myślowych. Ważnym efektem było też wyrobienie u uczniów pozy-
tywnych postaw związanych z tolerancją i zrozumieniem dla odmienności kulturowej. 

Wycieczka do Thessalonik była świetną 
okazją, aby zobaczyć jedno z najstar-
szych, a także największych (drugie po 
Atenach) miast w Grecji. Jest ono pełne 
zabytków pochodzących z różnych 
kręgów kulturowych, gdyż na przestrzeni 
wieków przechodziło pod władanie 
różnych krajów. Dlatego też można tam 
spotkać elementy greckie, rzymskie, 
bizantyjskie czy tureckie. Zobaczyliśmy 
bardzo ważne perełki architektoniczne 
takie jak Biała Wieża, pomnik Aleksandra 
Macedońskiego, Rotundę, Łuk Triumfal-
ny Galeriusza czy Katedrę Św. Dymitriu-
sza. 

Wycieczka na Stary Panteleimon – to 
wioska położona na wysokości 500 m 
n.p.m., do której można dostać się 
wyłącznie mocno wijącą, krętą drogą. 
Roztaczają się z niej przepiękne widoki 
na Zatokę Termańską i zamek Krzyżow-
ców w Platamonas.

Wycieczka na Zamek w Platamonas – ta 
imponująca twierdza pojawiła się na 
przełomie XII i XIII wieku, dzięki wracają-
cym z Ziemi Świętej Krzyżowcom. Na 
przestrzeni lat znacznie podupadła. 
W dzisiejszych czasach jest miejscem 
wydarzeń kulturowych.

Rejs na wyspę Skiathos – aby się tam 
dostać, należy albo przypłynąć, albo 
przylecieć. My wybraliśmy tę pierwszą 
opcję i już w czasie dwugodzinnego rejsu 
mieliśmy okazję podziwiać piękne 
widoki, śpiewać i tańczyć zgodnie 
z greckimi obyczajami. Wyspa okazała 
się typowym miejscem, pełnym białych 
budynków z niebieskimi dachami, które 
świetnie prezentowały się z punktu wido-
kowego, na który weszliśmy. Następnie 
udaliśmy się na inną część wyspy, aby 
spędzić czas wolny na pięknej plaży 
Koukounaries, czyli tzw. złotej plaży lub 
plaży szyszkowej. Sama wyspa znajduje 
się w zachodniej części Morza Egejskie-
go, w archipelagu Sporad Północnych. 

Wycieczka do kompleksu klasztornego 
Meteory rozpoczęła się w pracowni ikon 
prawosławnych, w której mieliśmy 
okazję prześledzić cały proces ich pisa-
nia. Była to także szansa na kupno pięk-
nych pamiątek. Następnie rozpoczęli-
śmy autokarową wspinaczkę na wyso-
kość około 540 m.n.p.m., czyli tę, na 
której położone są klasztory, a raczej 
monastyry, gdyż takiego nazewnictwa 
używają sami Grecy. Zanim weszliśmy do 
samej świątyni, byliśmy jeszcze na półce 
skalnej, z której roztaczający się prze-
piękny widok, stanowił scenerię dla 
wielu niepowtarzalnych zdjęć. W samym 
monastyrze mieliśmy okazję zapoznać 
się z życiem mnichów prawosławnych, 
a także różnicami między kościołem 
katolickim a prawosławnym.

Wycieczka do miejscowości Litochoro 
i wąwozu Enipeas – Litochoro to jedno 
z najważniejszych miejsc dla miłośników 
wspinaczki górskiej, gdyż to właśnie tam 
rozpoczynają swój bieg szlaki prowadzą-
ce na najwyższe szczyty masywu 
Olimpu. My wybraliśmy się tylko do łatwo 
dostępnego wąwozu Enipeas, w którym 
znajduje się mitologiczny potok górski, 
gdzie wedle mitów kąpieli zażywała 
sama bogini miłości i piękna – Afrodyta.



CERTYFIKATY
Bardzo ważnym elementem projektu była walidacja efektów kształcenia, aby 
udział w nim nie wpłynął tylko na potencjał uczniów, ale także percepcję ich 
rozwoju zawodowego w oczach przyszłych pracodawców. Kiedy zobaczą oni CV 
ucznia, który posiada konkretny zestaw dokumentów i certyfikatów, potwierdzony 
przez dwie instytucje z różnych krajów, będą pod dużym wrażeniem jak świadomie 
ci młodzi ludzie kształtują swoją karierę od czasów szkoły średniej. Znacznie podnie-
sie to szanse uczestników projektu na polskim i europejskim rynku pracy. Aby to osią-
gnąć, część certyfikatów została wydana w dwóch wersjach językowych – polskiej 
i angielskiej. 

Zaświadczenie potwierdzające udział 
w szkoleniach przygotowujących do 
wyjazdu na staż zawodowy, zawiera-
jące dokładny wykaz zrealizowanych 
szkoleń, zatwierdzone przez szkołę.

Certyfikaty programowe, potwierdza-
jące udział w projekcie, wydane 
w dwóch wersjach językowych, 
zatwierdzone przez obie instytucje 
partnerskie.

Certyfikat wydany przez partnera 
greckiego, potwierdzający realizację 
stażu zawodowego, wydany w wersji 
angielskiej.

Dokumenty Europass-Mobilność w obu 
wersjach językowych, zatwierdzone 
przez dwie instytucje partnerskie. Jest 
to najważniejszy dokument, gdyż 
zawiera dokładny wykaz realizowa-
nych czynności, a także nabyte w ich 
ramach umiejętności zawodowe, 
językowe czy społeczne.

Jeżeli chodzi o konkretne dokumenty 
i certyfikaty, uczniowie otrzymali:

PARTNER GRECKI

Olympus Education Services Single 
Member P.C. to uznana grecka organi-
zacja przyjmująca, która specjalizuje się 
w realizacji projektów mobilnościowych. 
Firma została założona przez ambitną 
grupę osób działających na greckim 
rynku od wielu lat, zbierając cenne 
doświadczenia. Posiada ona szeroką 
sieć kontaktów w wielu branżach. Jej 
partnerzy 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, potrafią-
cych znakomicie przekazać swoją 
wiedzę. Partner współpracuje również 
z lokalnymi przedsiębiorcami, będąc 
w stanie zapewnić profesjonalną obsłu-
gę projektu pod względem logistycz-
nym, utrzymując tym samym jakość 
realizacji działań na zakładanym wyso-
kim poziomie.
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