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staże zawodowe w Grecji
W ramach projektu pt. „Od teorii do praktyki przez
staże zagraniczne” 60 uczniów Zespołu Szkół
Techniczno-Ekonomicznych odbyło staże zawodowe
w greckich przedsiębiorstwach, korzystając
z możliwości jakie daje Unia Europejska i współpracy
międzynarodowa rozwijana między poszczególnymi
państwami członkowskimi. Staże zawodowe
zorganizowano we współpracy z greckim partnerem

sektora kształcenia i szkolenia zawodowego Kika
Mobility Training Center.
Projekt „Od teorii do praktyki przez staże
zagraniczne”, o numerze 2018-1-PL01KA102-048520, został sfinansowany ze środków
Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
ul. M. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel./fax: +48 12 276 34 51
e-mail: zste@home.pl

www.zste.home.pl
https://erasmus.zste-skawina.edu.pl

www.facebook.com/erasmus.zste.skawina/
www.facebook.com/ZSTE-w-Skawinie
-1002546913218832/

Erasmus+
Zakres wsparcia dla uczestnika projektu w ramach
Programu Erasmus+:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 20142020. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące
sie zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie
zawodowe za granica oraz podwyższać swoje
umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż
w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/
szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju
doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki
do zatrudnienia.

1.

a. Obszar wdrożenia językowego z zakresu
języka angielskiego branżowego oraz
10 godz. języka greckiego podstawowego,
w wymiarze 30 godzin;
b. Obszar przygotowania pedagogicznomotywacyjnego w wymiarze 10 godzin;

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
zrealizował projekt pt.„Od teorii do praktyki przez
staże zagraniczne”, o
 numerze 2018-1-PL01KA102-048520, który został sfinansowany ze środków
Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe. W ramach projektu zostały zrealizowane
dwa 2-tygodniowe staże w Grecji, łącznie dla
60 uczniów, w tym:
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Kursy przygotowujące do mobilności
stanowiące wsparcie przed wyjazdem

c. Obszar przygotowania kulturowego,
obejmującego zapoznanie z grecką kulturą,
historią, ideą wielokulturowości, współpracy
międzynarodowej, tolerancji i zrozumienia
międzykulturowego, w wymiarze 10 godzin;
d. Obszar przygotowania organizacyjnego dot.
kwestii formalno-organizacyjnych przed
wyjazdem, w wymiarze 10 godzin.
2.

16-dniowe mobilności zagraniczne, w tym
podróż oraz 14-dniowy pobyt w Grecji, w trakcie
którego uczniowie odbyli 2-tygodniowe staże
zagraniczne w greckich przedsiębiorstwach.

3.

Certyfikacja i walidacja efektów uczenia się,
w ramach których osiągnięte przez uczniów
kompetencje i kwalifikacje zostały potwierdzone
międzynarodowymi certyfikatami oraz uznane
przez ZSTE w ramach realizowanego procesu
kształcenia zawodowego.

techników
hotelarstwa
techników
informatyków
techników
logistyków
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5

zagraniczne staże
zawodowe

30

uczniów

Projekt „Od teorii do praktyki przez staże
zagraniczne” wpisuje się w ramy programu
mobilności zagranicznej, współfinansowanej
z środków Unii Europejskiej, w ramach której
uczniowie odbywali swoje staże zawodowe za
granicą, korzystając ze wsparcia udzielonego przez
greckiego partnera, w miejscach przygotowanych
we współpracy z przedsiębiorstwami branży
informatycznej, logistycznej oraz hotelarskiej.

30

uczniów

2 mobilności
zrealizowane
w Grecji:
październik 2018
marzec/kwiecień 2019

Zrealizowane zostały 2 mobilności międzynarodowe,
służące realizacji 2-tygodniowych programów
stażowych, w których udział wzięły dwie 30-osobowe
grupy uczniów kształcących się w ramach
3 kierunków kształcenia – technik informatyk, technik
logistyk oraz technik hotelarstwa, wyłonionych
w ramach przeprowadzonego procesu rekrutacji,
premiującego ich dotychczasowe osiągnięcia,
jak i wyrównującego szanse osób z grup
defaworyzowanych.
Wpływ projektu „Od teorii do praktyki przez
staże zagraniczne” na jego uczestników, Szkołę,
organizacje oraz lokalne społeczności, objął szereg
korzyści i pozytywnych zmian w funkcjonowaniu.
Rozwój uczniów, a także kadry szkoły i innych
podmiotów zaangażowanych w realizacje projektu,
przyczynił się do ożywienia działań poprzez wzrost
liczby podejmowanych aktywności, poprawę
ich jakości, wzbogacenie oferty możliwości
rozwoju młodzieży uczestniczącej w kształceniu.
Idąc dalej, wszystko przyczyniło się do rozwoju
współpracy międzynarodowej, większego
otwarcia lokalnych społeczności oraz do rozwoju
lokalnego i regionalnego rynku pracy, bogatszego
o wykwalifikowanych pracowników i lepiej
zorganizowaną strukturę instytucji przygotowujących
młodzież do pracy, działających w ramach
europejskiej sieci instytucji sektora kształcenia
i szkolenia zawodowego.
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16 X – 29 X 2018
10 techników informatyków
10 techników logistyków
10 techników hotelarstwa

29 III – 11 IV 2019
10 techników informatyków
10 techników logistyków
10 techników hotelarstwa
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cele projektu
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji
zawodowych uczestników, ich wiedzy i umiejętności
za sprawą odbytego stażu. Długoterminowy rezultat
obejmie zaś aktywizację zawodową i społeczną młodzieży
w wymiarze lokalno-regionalnym, krajowym, a nawet
europejskim (międzynarodowym).
W ramach projektu „Od teorii do praktyki przez staże
zagraniczne” zostały zrealizowane następujące cele
szczegółowe, wpisujące się w cel główny projektu:
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•

utworzenie 60 miejsc odbywania stażu zawodowych
w greckich firmach, z którymi współpraca przebiegała
za pośrednictwem organizacji partnerskiej;

•

poprawa zdolności komunikacji w języku obcym
(angielskim), szlifowanie biegłości językowej,
zapoznanie się i przyswojenie słownictwa fachowego
związanego z kształconym zawodem (dotyczy
zarówno uczniów, jak i nauczycieli);

•

wykreowanie wśród uczniów nowoczesnych
i pożądanych wartości i postaw europejskich;

•

umożliwienie uczniom rozwoju/zdobycia tzw.
umiejętności miękkich, w skład których wchodzą m.in.
komunikatywność, otwartość, zdolność radzenia
sobie z sytuacjami stresowymi, praca pod presją
czasu, odpowiedzialność za wykonane zadania, praca
w grupie itp.;

•

zapoznanie uczniów z nowoczesnymi metodami
edukacji i innowacyjnym warsztatem dydaktycznym;

•

wzmocnienie kompetencji zawodowych i autorytetu
nauczycieli;

•

zwiększenie atrakcyjności i unowocześnienie Zespołu
Szkół Techniczno-Ekonomicznych jako placówki
dydaktycznej o międzynarodowej ofercie stażowej
oraz szerokiej sieci współpracy;

•

umożliwienie uczniom nawiązania kontaktów
biznesowych, które w przyszłości będą cenne
w kontekście poszukiwania pracy za granicą;

•

minimalizacja ryzyka wykluczenia społecznego
uczniów o mniejszych szansach, dzięki umożliwieniu
im otwarcia na świat, funkcjonowania w nowym
środowisku, wyrównywania ich szans oraz
zapoznania z technologiami.
9

technik informatyk
Uczestnicy projektu kształcący się w ramach
zawodu technik informatyk realizowali swoje staże
w ramach miejsc pracy przygotowanych przez
greckiego partnera Kika Mobility Training Center we
współpracy z firmą informatyczną STEM Robotics,
dzięki czemu uczniowie mieli okazję nie tylko
wdrożyć się w obowiązki wynikające z podstawy
programowej, ale także wykroczyć poza nią i
zapoznać się z przyszłością ich profesji – robotyką.
W ramach swoich zadań i wykonywanych czynności
znalazły się:
•

Rozróżnianie parametrów sprzętu
komputerowego;

•

Sporządzanie specyfikacji technicznej sieci
komputerowej;

•

Wykonywanie pomiarów i testów sieci
logicznej;

•

Stosowanie zabezpieczenia sprzętu
komputerowego i systemu operacyjnego;

•

Dobieranie elementów i konfiguracji sieci
komputerowych;

•

Identyfikowanie błędów sieciowych;

•

Projektowanie i zarządzanie bazami danych;

•

Lokalizowanie uszkodzeń sieci/bazy danych;

•

Programowanie przy użyciu wybranych
języków.

Intensywny, 2-tygodniowy program stażu,
realizowany pod okiem greckich mentorów
wspierających cały proces, pozwolił uczniom
rozwinąć szereg już posiadanych kompetencji
zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, wśród
których znalazły się te związane z:
•
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Rozróżnianiem podstawowe elementy
elektroniczne;
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•

Wymienianiem funkcje i wyjaśnianie zasad
działania urządzeń techniki komputerowej

•

Dobieraniem urządzeń techniki komputerowej
do określonych warunków technicznych;

•

Instalowaniem, aktualizowaniem systemów
operacyjnych i oprogramowania użytkowe;

•

Przygotowywaniem do pracy urządzenia
mobilne;

•

Rozpoznawaniem rodzajów licencji
i oprogramowania komputerowego;

•

Określaniem funkcji, opisywaniem budowy
i wyjaśnianiem zasad działania urządzeń
peryferyjnych i sieciowych;

•

Przygotowywaniem urządzeń peryferyjnych
systemu komputerowego do pracy;

•

Przygotowywaniem urządzeń sieciowych do
pracy;

•

Wykonywaniem konserwacji urządzeń
sieciowych i peryferyjnych systemu
komputerowego;

•

Monitorowaniem pracy urządzeń lokalnej sieci
komputerowej;

•

Konfigurowaniem sieci wirtualnych w lokalnej
sieci komputerowej;

•

Konfigurowaniem urządzeń dostępu do
lokalnej sieci bezprzewodowej;

•

Tworzeniem sieci wirtualne za pomocą
połączeń internetowych

•

Posługiwaniem się narzędziami do naprawy
sprzętu komputerowego;

•

Tworzeniem i przywracaniem kopii danych;
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•

Identyfikowaniem błędów urządzeń techniki
komputerowej;

•

Odzyskiwaniem danych użytkownika z
urządzeń techniki komputerowej;

•

Posługiwaniem się podstawowymi pojęciami
dotyczącymi baz danych;

•

Projektowaniem relacyjnych baz danych;

•

Stosowaniem lokalnych i sieciowych systemów
zarządzania bazami danych;

•

Tworzeniem formularzy, zapytań i raportów do
przetwarzania danych;

•

Zarządzaniem systemem bazy danych;

•

Kontrolowaniem spójności baz danych;

•

Dokonywaniem naprawy baz danych.

Staże zawodowe realizowane przez grupę trwały
14 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których
uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze
8 godzin dziennie. W dni wolne uczniom został
zapewniony bogaty program kulturalno-integracyjny,
w ramach którego odbywali wycieczki, uczestniczyli
w spotkaniach integracyjnych oraz wykonywali inne
aktywności w gronie przede wszystkim rówieśników,
ale pod opieką uprawnionych osób.
Program stażu zawodowego był w pełni
kompatybilny z podstawą programową dla profilu
zawodowego technik informatyk. Nad jego realizacją
praktyczną czuwali mentorzy, instruktorzy oraz
koordynatorzy.

14

15

16

technik logistyk
Uczestnicy projektu kształcący się w ramach
zawodu technik logistyk realizowali swoje staże
w ramach miejsc pracy przygotowanych przez
greckiego partnera Kika Mobility Training Center
we współpracy z firmą logistyczną „SLT SAMARAS”
Logistics, dzięki czemu uczniowie mieli okazję
wdrożyć się w obowiązki wynikające zarówno
z zajmowania stanowiska pracownika biurowego,
pracującego w systemach logistycznych, w tym
magazynowych, jak i stanowisk pracowników
fizycznych, pracujących w magazynach, kanałach
dystrybucji itp. W ramach swoich zadań
i wykonywanych czynności znalazły się:
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•

Dobieranie wyposażenia magazynowego do
przechowywania zapasów;

•

Określanie zasad zabezpieczenia towarów
przed uszkodzeniem;

•

Sporządzanie dokumentacji magazynowej;

•

Dokonywanie rozliczeń związanych z usługami
transportowymi i logistycznymi;

•

Obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki
biurowej;

•

Wykorzystywanie specjalistycznych programów
komputerowych;

•

Przygotowanie podstawowych form
korespondencji służbowej;

•

Przechowywanie i zabezpieczenie
dokumentów;

•

Rozróżnianie rodzaju usług transportowych.
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Intensywny, 2-tygodniowy program stażu,
realizowany pod okiem greckich mentorów
wspierających cały proces, pozwolił uczniom
rozwinąć szereg już posiadanych kompetencji
zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, wśród
których znalazły się te związane z:
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•

Rozróżnianiem rodzajów magazynów;

•

Rozróżnianiem rodzajów zapasów;

•

Dobieraniem wyposażenia magazynowego do
przechowywania zapasów;

•

Dobieraniem urządzeń do wykonywania
transportowych czynności magazynowych;

•

Określaniem warunków przechowywania
i transportu towarów;

•

Dokonywaniem ilościowego i jakościowego
odbioru towaru;

•

Organizowaniem czynności związanych
z procesami magazynowymi;

•

Określaniem zasad gospodarowania
opakowaniami;

•

Posługiwaniem się przyjętym systemem
identyfikacji towarów;

•

Sporządzaniem dokumentacji magazynowej
wraz z ewidencją;

•

Określaniem etapów dystrybucji;

•

Określaniem kanałów dystrybucji;

•

Stosowaniem systemów przepływu informacji
i systemy informatyczne w procesie
dystrybucji;

•

Stosowaniem urządzeń automatycznej
identyfikacji towarów;

•

Sporządzaniem dokumentów dotyczących
dystrybucji w języku polskim i języku obcym.
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•

Rozróżnianiem rodzajów gałęzi
transportowych;

•

Rozróżnianiem infrastrukturę transportową;

•

Stosowaniem przepisów prawa dotyczące
realizacji usługi przewozu i obrotu
handlowego;

•

Sporządzaniem planu przebiegu procesu
transportowego;

•

Rozróżnianiem rodzaje usług transportowych;

•

Charakteryzowaniem funkcjonowania rynku
transportowo-spedycyjnego;

•

Rozróżnianiem rodzajów jednostek
transportowych;

•

Rozróżnianiem rodzajów jednostek
ładunkowych;

•

Dobieraniem opakowań transportowych do
rodzaju ładunku lub potrzeb klienta.

Staże zawodowe realizowane przez grupę trwały
14 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których
uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze
8 godzin dziennie. W dni wolne uczniom został
zapewniony bogaty program kulturalno-integracyjny,
w ramach którego odbywali wycieczki, uczestniczyli
w spotkaniach integracyjnych oraz wykonywali inne
aktywności w gronie przede wszystkim rówieśników,
ale pod opieką uprawnionych osób.
Program stażu zawodowego był w pełni
kompatybilny z podstawą programową dla profilu
zawodowego technik logistyk. Nad jego realizacją
praktyczną czuwali mentorzy, instruktorzy oraz
koordynatorzy.
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technik hotelarstwa
Uczestnicy projektu kształcący się w ramach
zawodu technik hotelarstwa realizowali swoje
staże w ramach miejsc pracy przygotowanych
przez greckiego partnera Kika Mobility Training
Center we współpracy z hotelem Poseidon Palace,
dzięki czemu uczniowie mieli okazję wdrożyć się
w obowiązki wynikające z pracy w każdym z 3
pionów: zespole ogólnodostępnym (w tym części
recepcyjnej), zespole gastronomicznym (w tym części
kuchennej i restauracyjnej) oraz zespole rekreacyjnowypoczynkowym (w tym w części jednostek
mieszkalnych i usług dodatkowych). W ramach
swoich zadań i wykonywanych czynności znalazły się:
•

Rozróżnianie rodzajów usług hotelarskich;

•

Rozróżnianie wyposażenia recepcji hotelowej;

•

Sporządzanie dokumentacji związanej
z rezerwacją usług hotelarskich;

•

Dobieranie technik sprzątania w jednostkach
mieszkalnych;

•

Utrzymywanie porządku z części
ogólnodostępnej hotelu;

•

Obsługiwanie urządzeń i sprzętu służącego
utrzymaniu czystości w obiekcie;

•

Przestrzeganie zasad sporządzania
jadłospisów;

•

Przygotowywanie i ekspedycja śniadań;

•

Obsługa gości restauracji hotelowej;

•

Przyjmowanie zamówień gości w zakresie
usług dodatkowych.
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Intensywny, 2-tygodniowy program stażu,
realizowany pod okiem greckich mentorów
wspierających cały proces, pozwolił uczniom
rozwinąć szereg już posiadanych kompetencji
zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, wśród
których znalazły się te związane z:
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•

Znajomością przepisów i zasad
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP);

•

Zdolnością organizacji pracy
i współpracowania w ramach małych zespołów
ludzkich;

•

Rozróżnianiem zadań oraz wyposażenia
recepcji hotelowej;

•

Dobieraniem oferty hotelowej zgodnie
z potrzebami gości;

•

Przestrzeganiem zasad rezerwacji usług dla
gości indywidualnych i grup;

•

Rezerwowaniem usługi hotelarskie, korzystając
z systemów rezerwacyjnych;

•

Sporządzaniem dokumentacji związaną
z rezerwacją usług hotelarskich;

•

Przestrzeganiem procedur związanych
z obsługą gości w recepcji;

•

Sporządzaniem dokumentacji związanej
z procedurami check-in i check-out;

•

Udzielaniem informacji turystycznej;

•

Rozróżnianiem stanowisk pracy w dziale
służby pięter;

•

Rozróżnianiem rodzajów jednostek
mieszkalnych oraz ich wyposażenie;

•

Rozróżnianiem rodzajów prac porządkowych;

•

Przygotowywaniem jednostek mieszkalne do
przyjęcia gości;

•

Utrzymywaniem czystości i porządku w części
ogólnodostępnej obiektu;

•

Przestrzeganiem zasad przechowywania
żywności;
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•

Przestrzeganiem zasad sporządzania
jadłospisów;

•

Rozróżnianiem rodzaje śniadań hotelowych
i ich podawania;

•

Dobieraniem surowce do sporządzania potraw
i napojów;

•

Przygotowywaniem potraw i napojów;

•

Przygotowywaniem sali konsumpcyjnej do
obsługi gości;

•

Stosowaniem przepisów sanitarnoepidemiologiczne dotyczące sporządzania
potraw.

•

Klasyfikowaniem hotelarskich usług
dodatkowych;

•

Przestrzeganiem zasad i rozróżnia formy
przyjmowania i realizacji zamówień
dotyczących usług dodatkowych;

•

Przyjmowaniem oraz realizacja zamówienia
gości w zakresie usług dodatkowych;

•

Sporządzaniem dokumentacji dotyczącej
przyjmowania i realizacji zamówień
dotyczących usług dodatkowych.

Staże zawodowe realizowane przez grupę trwały
14 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których
uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze
8 godzin dziennie. W dni wolne uczniom został
zapewniony bogaty program kulturalno-integracyjny,
w ramach którego odbywali wycieczki, uczestniczyli
w spotkaniach integracyjnych oraz wykonywali inne
aktywności w gronie przede wszystkim rówieśników,
ale pod opieką uprawnionych osób.
Program stażu zawodowego był w pełni
kompatybilny z podstawą programową dla profilu
zawodowego technik hotelarstwa. Nad jego
realizacją praktyczną czuwali mentorzy, instruktorzy
oraz koordynatorzy.
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program kulturowy
W ramach zagranicznych mobilności zawodowych,
programy staży zostały uzupełnione elementami
programu kulturowego, w ramach którego
uczestnicy mieli okazję poznać zdecydowaną
większość najważniejszych miejsc w Grecji,
zarówno z turystycznego, jak i kulturowego
i religijnego punktu widzenia. Uczestnicy mieli
w związku z tym okazję nie tylko rozwijać swoje
kompetencje zawodowe, ale także poznać Grecję i jej
mieszkańców od tzw. „podszewki”.
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W trakcie 14 spędzonych w Grecji dni, uczniowie
odwiedzili:

36

•

Największe greckie miasto, będące stolicą
Grecji Ateny, a w ich ramach zwiedzili
z przewodnikiem Akropol i jego Muzeum,
ateńską Agorę, a także zobaczyli grecki
Parlament oraz typową zmianę warty Ewzonów
ubranych w swoje tradycyjne fustanelle.

•

Drugie największe miasto Grecji – Thessaloniki,
gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzili Bazylikę
św. Dymitra, Białą Wieżę, a także zobaczyli Plac
Arystotelesa i pomnik Aleksandra Wielkiego.

•

Wpisany na światową listę dziedzictwa
UNESCO, będący ważnym dla prawosławia
miejscem – kompleks skalno-klasztorny
Meteory, gdzie zwiedzili 2 z 6 pozostałych
klasztorów – Megalo Meteoro oraz Varlaam.

•

Mitologiczny Masyw Olimpu okryty
tajemnicami skrywanymi przez mitologicznych
greckich bogów, gdzie można nie tylko udać
się na spacer wąwozem Enipeas, aby zobaczyć
źródło Zeusa, w którym kąpieli zażywała
bogini Afrodyta, ale także wspiąć się na
wyższy wysokości na tarasy widokowe i do
wiosek położonych na zboczach masywu, aby
podziwiać lokalną kulturę i przepiękne widoki.

•

Znaną z filmu Mamma Mia grecką wyspę
Skiathos, przyciągającą turystów swoim
niepowtarzalnym klimatem, jedzeniem,
prezentując także typową wyspiarską
architekturę. Podczas rejsu na wyspę nie
zabrakło także takich elementów greckiej
kultury jak tańce – zorba, syrtaki, czy muzyka.
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rezultaty projektu
bazującego na pożądanych przez Zespół Szkół
Techniczno-Ekonomicznych europejskich
standardach, wśród których znajdują się otwartość,
komunikatywność, współpraca, tolerancja, empatia
dla drugiego człowieka, niedyskryminacja.

Rezultaty projektu to jednak nie tylko rozwój
kompetencji zawodowych. Charakter projektu i jego
głównych działań, czyli zagranicznych mobilności
zawodowych wykorzystujących możliwości
oferowane przez wypracowane w ramach
współpracy międzynarodowej rozwiązania, pozwoliły,
aby uczestnicy zyskali znacznie więcej, otwierając się
na świat. Rozwinęli swoje kompetencje językowe,
organizacyjne oraz społeczne.

Wypracowane efekty uczenia się zostały ocenione,
zatwierdzone i włączone w wyniki realizowanego
przez uczniów cyklu kształcenia zawodowego
w ramach kierunków technik informatyk, technik
logistyk oraz technik hotelarstwa, dla czego
podstawę stanowiły certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzające udział uczestników w mobilności
i programie stażu oraz realizację wybranych zadań
zawodowych na wskazanych stanowiskach pracy.

Poprawili oni swoją znajomość pojęć
specjalistycznych w ramach nauki języka
angielskiego ukierunkowanego zawodowo
umożliwiających realizację zadań związanych
z nauką i praca w zawodzie. Poprawili sprawność
posługiwania się językiem angielskim w stopniu
przynajmniej komunikatywnym, obejmującą
formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi
oraz tekstów pisemnych umożliwiających bieżące
porozumiewanie się w środowisku pracy. Zdobyli
także podstawowe kompetencje w kontekście
znajomości języka greckiego, obejmującej znajomość
alfabetu, podstawowych zwrotów i sformułowań
umożliwiająca łatwiejszą adaptację w środowisku
pracy.
Uczniowie poprawili umiejętności organizacji
własnego czasu przy uwzględnieniu czasu
poświęcanego na pracę oraz odpoczynek i rekreację,
a także organizacji pracy własnej oraz osób
wchodzących w skład zespołu roboczego.
Wśród zdobytych i rozwiniętych przez uczestników
kompetencji społecznych znajdują się: wiedza
na temat obyczajów, kultury i języka greckiego,
zdolność krytycznego i kreatywnego myślenia
oraz rozwiązywania problemów pod presją czasu,
poczucie odpowiedzialności za wykonywanie
zadania, większa skłonność do mobilności
absolwentów na rynku pracy, dzięki podniesieniu
poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych.
Realizacja projektu oraz pełne zaangażowanie
uczestników na wszystkich jego etapach stanowi
realną podstawę dla budowy systemu wartości
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certyfikaty
te dokumenty z punktu widzenia przyszłych
pracodawców stanowią potwierdzenie dla
szerokiej atrakcyjności kandydata, jego
profesjonalizmie i zdolnościach. Mogą one być
zatem wykorzystane przez uczestników jako
załączniki do Curriculum Vitae uwiarygadniające
ich fachowość, profesjonalizm, kompetencje –
co niewątpliwie ułatwia ich start w dorosłe życie
zawodowe.

Staże zawodowe realizowane w ramach programu
kształcenia zawodowego dla II i III klasy technikum
hotelarskiego, w trakcie roku szkolnego 2018/2019.
2-tygodniowa zawodowa mobilność edukacyjna
stanowiła uzupełnienie - element komplementarny
dla realizowanego programu kształcenia
zawodowego, wpisując się w realizowaną podstawę
programową. W rezultacie uczestnictwa, uczniowie
otrzymali szereg dokumentów potwierdzających ich
aktywność i rozwinięte kompetencje:
1.

Zaświadczenie o odbyciu kursu
przygotowawczego do wyjazdu – istotne
w kontekście współpracy z podmiotami
lokalnymi organizującymi uczniom miejsca
odbywania stażu. Dzięki takim zaświadczeniom
przedsiębiorcy zyskują pewność, że
uczestnicy zostali jak najlepiej przygotowani
do odbycia stażu w wymiarze zawodowym,
oraz – szczególnie ważne – językowym
(komunikatywne posługiwanie się językiem
angielskim). Zaświadczenie stanowi także
dowód aktywności uczestników, mających
okazję wziąć udział w kursach językowych,
kulturowych oraz pedagogicznych.

2.

Certyfikat odbycia stażu – stanowi formalne
i oficjalne potwierdzenie realizacji mobilności
zagranicznej i w jej ramach – staży
zawodowych, wystawione i zatwierdzone przez
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz
greckiego partnera – Kika Mobility Training
Center. Zawiera on najważniejsze informacje
na temat projektu, w tym daty realizacji stażu,
a także podmioty odpowiedzialne za realizację
całej ścieżki kształcenia uczestnika.

3.

Indywidualny Wykaz Osiągnięć – ocenione
w nim zostały nabyte przez uczniów
kompetencje zawodowe w podziale na
bloki tematyczne dla każdego z kierunków.
Zawierają ocenę wystawioną przez mentora
odpowiedzialnego za monitorowanie
i wspieranie procesu rozwoju uczestnika. Oba

4.

Dokument Europass-Mobilność –
wystawiony dla każdego uczestnika
zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera
szczegółowe informacje o odbytym stażu w
Grecji, wskazując zdobytą i rozwiniętą przez
uczestnika wiedzę, kompetencje, umiejętności,
a także zwięźle przedstawiony rozwój osobisty
i udoskonalenie biegłości językowej. Został
wykorzystany jako oficjalne poświadczenie
zdobytej przez uczestnika wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji zawodowych w myśl
profesjonalizacji profilu kandydata na rynku
pracy. W oczach pracodawcy krajowego
oraz europejskiego ów dokument stanowi
niezwykle cenne zaświadczenie opisujące
w sposób wyczerpujący mobilność zagraniczną
ucznia. W jego ramach poświadczona została
także zgodność programu stażu z podstawą
programową przewidzianą dla następujących
zawodów: technik informatyk, technik logistyk,
technik hotelarstwa. Potencjalny pracodawca
za sprawą tego certyfikatu międzynarodowego
zyskuje możliwość weryfikacji zadań, które
w czasie trwania stażu wykonywał uczeń.
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grecka organizacja
partnerska
Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z greckim
partnerem Kika Mobility Training Center działającym
aktywnie od wielu lat w sektorze kształcenia
i szkolenia zawodowego, przygotowując programy
praktyk i staży dla uczniów szkół technicznych
i branżowych.
Kika Mobility Training Center jest prężnie działającą
instytucją przyjmującą, która z powodzeniem
zrealizowała wiele projektów mobilnościowych,
szkoleń oraz praktyk zawodowych, w ramach
różnych programów unijnych, a w ostatnim czasie
Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. Posiada
wieloletnie doświadczenie w realizacji praktyk
zawodowych w dziedzinie: informatyki, logistyki,
gastronomii i hotelarstwa, mechaniki i rolnictwa.
Ponadto, nawiązuje i utrzymuje relacje z wysokiej
jakości organizacjami, przedsiębiorstwami oraz
firmami lokalnymi na terenie Grecji, w których
odbywają się praktyki uczestników, aby mogli
zdobyć jak najlepsze praktyki. Przy wyborze kieruje
się doświadczeniem w zakresie dostosowywania
systemu kształcenia i oferowanych kierunków
do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia w
konkretnych branżach. Konsultuje szczegółowo
programy staży i możliwości firm przyjmujących, by
zapewnić uczniom optymalną i rozwojową ścieżkę
kształcenia. Proponuje swoje rozwiązania oraz
metody monitoringu i ewaluacji projektów. Kika
posiada bardzo szeroką bazę kontaktów co zapewnia
możliwość realizacji projektów w większości
regionów Grecji.
Udział w stażu zawodowym zorganizowanym
przez partnera stanowił dla młodych praktykantów
niepowtarzalną szansę, ponieważ dzięki niemu
mogli oni zweryfikować wiedzę teoretyczną
zdobytą w szkole, zdobyć nowe cenione na rynku
pracy umiejętności oraz skorzystać ze wsparcia
specjalistów z dużym doświadczeniem posiadających
szerokie spectrum specjalistycznej wiedzy.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
ul. M. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel./fax: +48 12 276 34 51
e-mail: zste@home.pl

www.zste.home.pl
https://erasmus.zste-skawina.edu.pl

www.facebook.com/erasmus.zste.skawina/
www.facebook.com/ZSTE-w-Skawinie-1002546913218832/
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