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NASZA SZKOŁA
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  w Wolborzu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. A. Frycza 
Modrzewskiego w Wolborzu to placówka edukacyjna, realizująca 
programy kształcenia ogólnego i zawodowego, przygotowując 
młodzież do takich zawodów jak: technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, technik hodowca koni, technik pojazdów 
samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa czy 
technik logistyk. W odniesieniu do swoich szkół realizuje cele 
i zadania określone w statucie oraz przepisach wykonawczych 
adekwatnych do problematyki funkcjonowania w/w szkoły, 
a w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnych 

z kierunkiem kształcenia;
2. Zachęca do korzystania z możliwości kontynuowania nauki, 

kształcenia ustawicznego i świadomego doskonalenia; 
uwzględnia przygotowanie absolwentów do studiów 
wyższych,

3. Rozwija humanitarnie pojmowany szacunek do pracy i nauki.

W ramach prowadzonych działań, ZS CKU stara się tworzyć jak 
najlepsze możliwości rozwoju, sprzyjające nie tylko zdobywaniu 
przez uczniów umiejętności zawodowych, ale także kształtowaniu 
odpowiedzialnych, aktywnych i przedsiębiorczych postaw, 
ułatwiających wejście w dorosłe życie absolwentom szkoły, 
wyposażonym w cały pakiet kompetencji – zawodowych oraz 
społecznych. Z tego względu placówka nie tylko prowadzi 
Szkolny Ośrodek Karier, wspierający kreowanie ścieżki kariery 
uczniów, ale także angażuje się w różnego rodzaju dodatkowe 
inicjatywy i projekty, także w ramach realizowanej współpracy 
międzynarodowej. Efektem tego są takie działania, jak wdrożony 
w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w ramach Programu 
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe projekt 
pt. „Stawiamy na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach 
zagranicznych”, czy też jego poprzednik pt. „Zagraniczny staż 
szansą na lepsze jutro”, wdrożony w roku szkolnym 2018/2019.

ZS CKU im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Modrzewskiego 107 
97-320 Wolbórz

+48 44 61 64 351

info@zswolborz.pl

www.zswolborz.pl

www.facebook.com/
ZSCKUwWolborzupraktykizagraniczne/ 

www.facebook.com/ 
people/Zscku- Wolbórz/100015119418626
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STAWIAMY NA ROZWÓJ
ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych

Projekt pt. „Stawiamy na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na 
praktykach zagranicznych” powstał w wyniku kontynuacji 
współpracy ZS CKU w Wolborzu z greckim partnerem Olympus 
Education Services Single Member P.C. oraz zaangażowanymi 
firmami wybranych branży – mechanicznej, hodowlanej, 
informatycznej, logistycznej oraz hotelarsko-turystycznej. Jest 
on kierowany do 77 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach 
technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, technik informatyk, technik logistyk oraz technik 
hotelarstwa, którzy w ramach projektu odbyli zagraniczne 
praktyki zawodowe w 2 turach wyjazdów. Pierwsza grupa, 
obejmująca 3 zawody – 16 techników mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, 14 techników hodowców koni oraz 8 techników 
informatyków, zrealizowała swoje mobilności w okresie  
01-14.11.2019. Druga natomiast (łącznie 39 uczniów), w wyniku 
sytuacji epidemicznej COVID-19, wyjechała do Grecji dopiero 
w terminie 21.05-03.06.2021. Realizacja praktyk była możliwa 
dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach Programu 
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Cały projekt stanowił odpowiedź na istniejące w szkole oraz 
w lokalnej społeczności problemy i potrzeby, dając impuls do 
działania i rozwoju swoich możliwości. Wolbórz leży w środkowej 
Polsce, regionie o względnie wysokiej stopie bezrobocia (5,7% 

w 2019 r.), co bardzo często warunkuje niski standard życia 
większości naszych uczniów i ich rodzin. Młodzież jest mało 
mobilna i nie ma doświadczenia w dostosowywaniu się do 
nowych warunków. Brakuje kontaktu z rzeczywistymi warunkami 
pracy panującymi w innych regionach kraju i Unii Europejskiej. 
Aby wyeliminować zagrożenie wykluczenia społecznego 
i zawodowego, ZS CKU od wielu lat podejmuje działania na rzecz 
organizacji dla swoich uczniów praktyk, w tym także w ostatnich 
latach tych zagranicznych. Mają one za zadanie uzupełnić 
przygotowanie zawodowe uczestników, podnieść poziom 
znajomości języków obcych oraz obycia z „wielkim światem”. 
Nowa reforma szkolnictwa zawodowego nadaje bardzo dużą 
rangę kształceniu praktycznemu. Również pracodawcy, z którymi 
szkoła współpracuje, deklarują, że praktyczne umiejętności są 
głównym kryterium przy przyjmowaniu kandydatów do pracy czy 
na staże. Szkoła chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom pragnie 
umożliwić swoim uczniom podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
i kompetencji kluczowych. Odpowiedzią na tę kwestię był projekt 
„Stawiamy na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach 
zagranicznych” uwzględniający realizację zagranicznych praktyk 
w Grecji dla uczniów ZS CKU, przygotowujący ich do skutecznego 
wejścia na rynek pracy, przy uwzględnieniu europejskich 
standardów.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej,
przyznanych przez Narodową Agencję w ramach Programu
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Publikacja
odzwierciedla stanowisko jej autorów i Komisja Europejska
oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

*Publikacja bezpłatna

techników mechanizacji 
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mobilność  21.05-03.06.2021
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CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu 
i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój oferty 
edukacyjnego ZS CKU w Wolborzu, obejmującej tworzenie 
międzynarodowej przestrzeni szkolenia praktycznych 
umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 
77 uczniów, w tym przynajmniej 60 o mniejszych szansach.

Cele szczegółowe:
 » Włączenie w ramy projektu uczniów 5 kierunków 

zawodowych, w tym 2, które nie brały wcześniej udziału 
w praktykach zagranicznych w Grecji.

 » Organizacja 2 mobilności, w ramach których możliwa 
jest realizacja 2-tygodniowych praktyk zagranicznych 
dla 26 techników mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
35 techników hodowców koni, 8 techników informatyków, 
6 techników logistyków oraz 2 techników hotelarstwa.

 » Stworzenie możliwości doskonalenia znajomości języka 
angielskiego i greckiego oraz fachowej terminologii 
branżowej dla 77 uczniów.

 » Podniesienie poziomu świadomości międzykulturowej, 
większe zrozumienie i docenienie społecznej, językowej 
i kulturowej różnorodności.

 » Włączenie społeczne osób o mniejszych szansach – 
przynajmniej 60.

 » Podniesienie wśród uczniów poziomu przedsiębiorczości 
i szans na mobilność, a tym samym zwiększenie szans na 
zatrudnienie.

 » Zdobycie doświadczeń, kompetencji zawodowych 
i rozwinięcie kompetencji społecznych 77 uczestników 
projektu.

 » Rozwój kontaktów międzynarodowych ZS CKU oraz 
stworzenie ram pod rozwój dalszych inicjatyw poprzez 
nawiązanie i pogłębianie partnerstw transnarodowych.

 » Podniesienie jakości kształcenia w ZS CKU dzięki poznaniu 
i adaptacji dobrych praktyk, w tym metod i obszarów 
certyfikacji i walidacji osiąganych efektów kształcenia 
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabyciu 

doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych 
we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji oraz 
zagranicznymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy.

 » Rozwój europejskiego wymiaru szkoły i jej działań.

Realizacja projektu i osiągnięcie zakładanych celów pozwoliło 
zaspokoić szeroki zakres zdiagnozowanych przez szkołę potrzeb. 
Realną korzyścią dla szkoły jest dalszy rozwój i pogłębienie 
kontaktów oraz partnerstw międzynarodowych. Przyczynia się 
to do wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły i jej działań, 
poszerzenia obszaru wymiany dobrych praktyk nastawionego 
na dzielenie się wiedzą, szczególnie w aspekcie adaptacji metod 
pracy z młodzieżą, dostosowywania treści kształcenia do realnych 
potrzeb i oczekiwań, jak i metod motywacji i zarządzania kadrą. 
Służy to także wzrostowi kompetencji uczniów, zaangażowanej 
kadry oraz przyczynia się do dalszego rozwoju oferty edukacyjnej, 
w tym poprzez włączenie oferty praktyk i staży zagranicznych 
do stałych działań ZS CKU, także pod kątem kierunków do tej 
pory marginalizowanych w regionie. Wszystko to ma pozytywne 
przełożenie na szkolną społeczność oraz na społeczność lokalną, 
będącą pośrednim beneficjentem każdego z realizowanych przez 
ZS CKU działań, pozwalając na dalszą integrację i spójność jej 
struktury w obliczu pojawiających się zmian i wyzwań.
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technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki

Uczniowie kształcący się w ZS CKU w ramach zawodu technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, biorący udział w projekcie 
w ramach II grupy, realizowali swoje staże na stanowiskach pracy 
przygotowanych przez greckiego partnera oraz firmę branży 
mechanizacji rolnictwa SYMONIS KE SIA OE Agricultural Machinery 
& Equipment, gdzie pracując pod okiem praktyków oraz swoich 
szkolnych opiekunów praktyk rozwijali swoje kompetencje 
zawodowe, związane z wykonywaniem obowiązków obejmujących:

 » Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z jakiego korzystali 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » Wdrożenie do pracy, zapoznanie się z miejscami odbywania 
stażu, w tym organizację wybranych stanowisk;

 » Organizację miejsca wykonywania obowiązków, zgodnie 
z zasadami BHP i ich stosowaniem w praktyce;

 » Poznanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych ciągników, 
maszyn rolniczych i urządzeń stosowanych w produkcji 

roślinnej i zwierzęcej wpływających na bezpieczeństwo 
eksploatacji, właściwą ochronę środowiska i ergonomię;

 » Zapoznawanie się z prawami i normami obowiązującymi w UE;
 » Organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą 

środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 » Poznanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 

w produkcji rolniczej;
 » Wykorzystywanie sposobów transportu i składowania 

materiałów;
 » Zabezpieczanie materiałów i produktów występujących 

w rolnictwie;
 » Wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym za pomocą 

agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
 » Obsługę maszyn rolniczych;
 » Konserwację maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
 » Ocenę stanu technicznego pojazdów stosowanych w rolnictwie;
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 » Poznanie rodzajów usterek i uszkodzeń pojazdów 
stosowanych w rolnictwie.

Dzięki realizacji pełnego, 2-tygodniowego procesu kształcenia 
zawodowego w zakładzie pracy, uczniowie mogli rozwijać swoje 
zdolności zawodowe w ramach przygotowanych stanowisk pracy, 
zdobyli i/lub rozwinęli szereg kompetencji, w tym w zakresie:

 » Bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków 
zgodnie z zasadami BHP;

 » Identyfikacji zagrożeń wynikających z pracy w branży;
 » Znajomości sprzętu i umiejętności właściwego rozpoznania 

i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 » Rozróżniania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 » Rozróżniania środków transportu wewnętrznego;
 » Dobierania sposobów transportu i składowania materiałów;
 » Rozróżniania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

stosowanych w produkcji rolniczej, ich podstawowej budowy 
i zastosowania;

 » Klasyfikacji nawozów i oceniania ich wpływu na glebę i rośliny;
 » Rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt;
 » Oceny stanu technicznego pojazdów stosowanych w rolnictwie;
 » Wykonywania badania technicznego pojazdów stosowanych 

w rolnictwie;

 » Dokonywania demontażu i montażu części maszyn rolniczych;
 » Wykonywania napraw sprzętu rolniczego, w tym ciągników 

i kombajnów różnych producentów;
 » Wykonywania regeneracji zużytych części;
 » Określania warunków w jakich pracują maszyny rolnicze 

w Grecji;
 » Określania możliwości zastosowania systemów 

elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie;
 » Określania korzyści wynikających z prowadzenia rolnictwa 

precyzyjnego;
 » Rozpoznawania urządzeń wspomagających automatyczną 

pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 
oraz określania ich funkcji.

Pracując w wielokulturowym środowisku, uczestnicy mieli 
okazję rozwijać także swoje kompetencje językowe oraz 
społeczne, poszerzając swoją wiedzę na temat greckich realiów, 
funkcjonowania gospodarki oraz czynników społecznych 
wpływających na obecny kształt rynku pracy. Wszystko to pozwoliło 
im uzupełnić posiadaną wiedzę, wykorzystać w praktyce elementy 
poznawane w szkole oraz zdobyć zupełnie nowe umiejętności, 
wykraczające poza zakres podstawy programowej, dając im także 
szansę na lepszy start w zbliżającą się zawodową przyszłość.
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technik hodowca koni

Uczestnicy biorący udział w projekcie w ramach II grupy, 
kształcący się w ZS CKU w ramach zawodu technik hodowca 
koni, mieli okazję pracować w miejscach przygotowanych przez 
greckiego partnera we współpracy z „Ippikos Omilos Pierias” 
/ Pierias Endurance Horse Team, gdzie pracując pod okiem 
praktyków oraz swoich szkolnych opiekunów praktyk rozwijali 
swoje kompetencje zawodowe, związane z wykonywaniem 
obowiązków obejmujących:

 » Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z jakiego korzystali 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
w zakładzie pracy;

 » Organizację miejsca wykonywania obowiązków, zgodnie 
z zasadami BHP i ich stosowaniem w praktyce;

 » Poznanie organizacji i prowadzenia chowu i hodowli koni;
 » Poznanie sposobów prowadzenia rekreacji i turystyki konnej;
 » Poznanie metod szkolenia i użytkowania koni;

 » Wykonywanie czynności związanych z codzienną pielęgnacją 
koni i obsługą stajni;

 » Dokonywanie oceny zachowań i stanu zdrowia koni;
 » Dobieranie i dopasowywanie sprzętu jeździeckiego do formy 

użytkowania konia;
 » Przygotowywanie koni do pracy w rekreacji i turystyce 

jeździeckiej;
 » Kontrolowanie stanu fizycznego i stanu zdrowia koni 

wykorzystywanych w rekreacji i turystyce jeździeckiej.

Dzięki realizacji pełnego, 2-tygodniowego procesu kształcenia 
zawodowego w zakładzie pracy, uczniowie mogli rozwijać swoje 
zdolności zawodowe w ramach przygotowanych stanowisk pracy, 
zdobyli i/lub rozwinęli szereg kompetencji, w tym w zakresie:

 » Bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków 
zgodnie z zasadami BHP;

 » Identyfikacji zagrożeń wynikających z pracy w branży;
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 » Rozeznania na temat obsługi sprzętu;
 » Organizacji miejsca pracy w celu efektywnego wykonywania 

obowiązków;
 » Planowanie wyposażenia stajni i budynków towarzyszących 

z uwzględnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu zwierząt;
 » Określania wymagań zoohigienicznych pomieszczeń dla koni;
 » Dobierania systemów utrzymania dla rożnych ras i grup koni;
 » Dokonywania pomiarów parametrów fizjologicznych koni 

oraz oceny zachowania i stanu zdrowia;
 » Wykonywania czynności związanych z codzienną pielęgnacją 

koni i obsługą stajni;
 » Prowadzenia treningu i szkolenia koni;
 » Dostosowywania żywienia i pojenia do specyfiki budowy 

i fizjologii układu pokarmowego koni;
 » Określania potrzeb pokarmowych koni oraz wartości 

pokarmowej pasz;
 » Doboru pasz stosowanych w żywieniu koni oraz ocena ich 

jakości;
 » Układania dawek pokarmowych dla rożnych grup koni;
 » Znajomości i przestrzegania zasad higieny żywienia i pojenia 

koni;
 » Określania cech wpływających na wartość użytkową koni;
 » Dobierania rasy koni pod katem przydatności do rożnych form 

użytkowania;

 » Szkolenia koni zgodnie z zasadami hodowli koni oraz 
przygotowywania do zawodów, pokazów i sprzedaży;

 » Wykonywania czynności pomocniczych w przygotowaniu 
i przebiegu imprez i pokazów hodowlanych;

 » Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i prewencyjnych 
u koni;

 » Dokonywanie oceny stanu wytrenowania na podstawie 
parametrów fizjologicznych.

Pracując w wielokulturowym środowisku, uczestnicy mieli 
okazję rozwijać także swoje kompetencje językowe oraz 
społeczne, poszerzając swoją wiedzę na temat greckich realiów, 
funkcjonowania gospodarki oraz czynników społecznych 
wpływających na obecny kształt rynku pracy. Wszystko to 
pozwoliło im uzupełnić posiadaną wiedzę, wykorzystać 
w praktyce elementy poznawane w szkole oraz zdobyć zupełnie 
nowe umiejętności, wykraczające poza zakres podstawy 
programowej, dając im także szansę na lepszy start w zbliżającą 
się zawodową przyszłość.
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technik hotelarstwa

Uczniowie kształcący się w ZS CKU w Wolborzu w ramach zawodu 
technik hotelarstwa, realizowali swoje zadania stażowe w ramach 
obowiązków nadzorowanych przez greckich mentorów z ramienia 
przedsiębiorstwa Poseidon Palace Hotel, dzięki czemu rozwinęli 
swoje kompetencje zawodowe, związane z realizacją programów 
stażowych obejmujących:

 » Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z jakiego korzystali 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » Zapoznanie się z miejscami odbywania stażu, w tym 
organizację miejsca pracy;

 » Organizację miejsca wykonywania obowiązków, zgodnie 
z zasadami BHP i ich stosowaniem w praktyce;

 » Rozróżnianie rodzajów jednostek mieszkalnych i ich 
wyposażenia oraz metod i technik ich sprzątania;

 » Sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług 
hotelarskich;

 » Wykorzystywanie systemów rezerwacyjnych, w tym dla 
wdrażania procedury check-in i check-out oraz wprowadzania 
danych gości hotelowych;

 » Obsługę urządzeń i sprzętów wykorzystywanych do 
utrzymywania czystości;

 » Wykorzystanie stosowanych przez obiekt środków 
czyszczących i dezynfekcyjnych;

 » Przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 » Utrzymywanie czystości i porządku w częściach 

ogólnodostępnych obiektu;
 » Organizację usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem 

klienta;
 » Przygotowywanie i udzielanie informacji turystycznej;
 » Dobieranie form podawania śniadań do potrzeb gości 

i możliwości obiektu;
 » Przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości, 

w tym w ramach przygotowywania i ekspedycji śniadań.

Dzięki realizacji pełnego, 2-tygodniowego procesu kształcenia 
zawodowego, uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności 
zawodowe w ramach przygotowanych stanowisk pracy, zdobyli  
i/lub rozwinęli szereg kompetencji, w tym w zakresie:
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 » Bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków 
zgodnie z zasadami BHP;

 » Identyfikacji zagrożeń wynikających z pracy w branży;
 » Rozeznania na temat obsługi sprzętu;
 » Organizacji miejsca pracy w celu efektywnego wykonywania 

obowiązków;
 » Dobierania i rozróżniania części maszyn i urządzeń;
 » Znajomości sprzętu i umiejętności właściwego rozpoznania 

i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi;
 » Korzystania z systemów rezerwacyjnych;
 » Rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
 » Przetwarzania informacji dotyczących przybyłych gości dla 

innych komórek organizacyjnych obiektu;
 » Znajomości procedur postępowania z rzeczami 

pozostawionymi przez gości;
 » Wykorzystywania programów pomocniczych dla prowadzenia 

dokumentacji;
 » Organizacji usług dodatkowych w obiekcie hotelowym;
 » Przechowywania żywności i surowców;
 » Przygotowywania zastawy potrzebnej przy serwowaniu dań 

i napojów;
 » Znajomości zasad racjonalnego wyżywienia;

 » Znajomości przepisów sanitarno-epidemiologicznych 
dotyczących sporządzania potraw;

 » Pracy w dziale służby pięter przy wykorzystaniu 
specjalistycznych urządzeń oraz preparatów 
wykorzystywanych dla utrzymania czystości;

 » Obsługi maszyn, w tym ekspresów, spieniaczy i innych 
służących profesjonalnemu przygotowaniu różnego rodzaju 
kaw;

 » Rozpoznawania potrzeb gości związanych z pobytem 
w hotelu;

 » Dobierania składników i produktów roślinnych oraz 
sporządzania jadłospisów;

 » Obsługi klientów restauracji hotelowej.

Pracując w wielokulturowym środowisku, uczestnicy mieli 
okazję rozwijać także swoje kompetencje językowe oraz 
społeczne, poszerzając swoją wiedzę na temat greckich realiów, 
funkcjonowania gospodarki oraz czynników społecznych 
wpływających na obecny kształt rynku pracy. Wszystko to 
pozwoliło im uzupełnić posiadaną wiedzę, wykorzystać 
w praktyce elementy poznawane w szkole oraz zdobyć zupełnie 
nowe umiejętności, wykraczające poza zakres podstawy 
programowej, dając im także szansę na lepszy start w zbliżającą 
się zawodową przyszłość.
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technik logistyk

Uczniowie kształcący się w ZS CKU w Wolborzu w ramach 
zawodu technik informatyk, realizowali swoje zadania stażowe 
w ramach obowiązków nadzorowanych przez greckich mentorów 
z ramienia przedsiębiorstwa branży logistycznej Koutalias ATH., 
dzięki czemu rozwinęli swoje kompetencje zawodowe, związane 
z realizacją programów stażowych obejmujących:

 » Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z jakiego korzystali 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » Zapoznanie się z miejscami odbywania stażu, w tym 
organizację miejsca pracy;

 » Organizację miejsca wykonywania obowiązków, zgodnie 
z zasadami BHP i ich stosowaniem w praktyce;

 » Projektowanie systemów dystrybucji, transportu 
i komunikacji;

 » Poznanie organizacji efektywnych działań logistycznych.
 » Obsługę narzędzi informatycznych wykorzystywanych 

w branży logistycznej;
 » Organizowanie czynności związanych z procesami 

magazynowymi;

 » Przygotowywanie inwentaryzacji;
 » Optymalizowanie zagospodarowania przestrzeni 

magazynowej – wprowadzenie do gospodarki magazynowej;
 » Organizowanie etapów i kanałów dystrybucji;
 » Określanie wymagań procesu magazynowania w centrach 

dystrybucji;
 » Organizowanie przewozów przesyłek drobnych w trybie 

zwykłym i ekspresowym;
 » Organizowanie wykonawstwa usług ładunkowych 

i składowania.
Dzięki realizacji pełnego, 2-tygodniowego procesu kształcenia 
zawodowego w zakładzie pracy, uczniowie mogli rozwijać swoje 
zdolności zawodowe w ramach przygotowanych stanowisk pracy, 
zdobyli i/lub rozwinęli szereg kompetencji, w tym w zakresie:

 » Bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków 
zgodnie z zasadami BHP;

 » Identyfikacji zagrożeń wynikających z pracy w branży;
 » Rozeznania na temat obsługi sprzętu;
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 » Organizacji miejsca pracy w celu efektywnego wykonywania 
obowiązków;

 » Dobierania urządzeń techniki komputerowej do określonych 
warunków technicznych;

 » Rozróżniania i interpretowania parametrów sprzętów 
komputerowych;

 » Znajomości programów komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań;

 » Rozpoznawania topologii sieci komputerowych oraz 
protokołów sieci lokalnych;

 » Znajomości funkcji, budowy i zasad działania urządzeń 
peryferyjnych i sieciowych;

 » Montowania komputerów osobistych i serwerów 
z podzespołów;

 » Instalowania i aktualizowania systemów operacyjnych 
i oprogramowania użytkowego;

 » Wykonywania konfiguracji systemu komputerowego;
 » Udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
 » Posługiwania się narzędziami do diagnozy i naprawy sprzętu;
 » Lokalizowania oraz usuwania uszkodzeń sprzętowych;
 » Instalowania, konfigurowania i aktualizowania sterowników;
 » Dobierania elementów lokalnych sieci komputerowych oraz 

przyrządów i urządzeń do ich montażu;
 » Montowania okablowania sieciowego;

 » Monitorowania sieci bezprzewodowych;
 » Modernizowania lokalnych sieci komputerowych;
 » Określania rodzajów awarii lub wadliwego działania lokalnej 

sieci komputerowej;
 » Przygotowywania i konfigurowania urządzeń peryferyjnych 

systemu komputerowego do pracy;
 » Dobierania i wymiany materiałów eksploatacyjnych urządzeń 

peryferyjnych;
 » Wykonywania konserwacji urządzeń sieciowych 

i peryferyjnych;
 » Konfigurowania routerów i urządzeń zabezpieczających typu 

firewall;
 » Tworzenia sieci wirtualnych za pomocą połączeń 

internetowych.

Pracując w wielokulturowym środowisku, uczestnicy mieli 
okazję rozwijać także swoje kompetencje językowe oraz 
społeczne, poszerzając swoją wiedzę na temat greckich realiów, 
funkcjonowania gospodarki oraz czynników społecznych 
wpływających na obecny kształt rynku pracy. Wszystko to 
pozwoliło im uzupełnić posiadaną wiedzę, wykorzystać 
w praktyce elementy poznawane w szkole oraz zdobyć zupełnie 
nowe umiejętności, wykraczające poza zakres podstawy 
programowej, dając im także szansę na lepszy start w zbliżającą 
się zawodową przyszłość.

PROGRAM KULTUROWY
Meteory – Olimp – Thessaloniki – Skiathos –  
Stary Pantaleimon 

Oprócz realizacji swoich zadań zawodowych w ramach 
wdrażanych programów mobilności, uczestnicy mieli także 
okazję wziąć udział w programie kulturowym, który pozwolił im 
na poznanie najważniejszych elementów historii i kultury Grecji, 
a także zwyczajów i życiowej energii greckiego społeczeństwa. 
Było to możliwe dzięki codziennemu funkcjonowaniu wśród 
Greków, a także realizacji kolejnych elementów programu, 
obejmujących swoim zakresem wizyty, wycieczki, zwiedzanie 
z przewodnikami i pilotami. Najważniejszymi elementami, 
które przyczyniły się do osiągnięcia wspaniałego rezultatu, 
jakim jest niewątpliwie poszerzona świadomość kulturowa 
uczestników, a także ich pogłębiona wiedza związana z Grecją 
oraz funkcjonowaniem w wielokulturowym środowisku, były:

1. Kompleks skalno-klasztorny Meteory – wpisany na światową 
listę dziedzictwa UNESCO, w którym uczestnicy mieli 
możliwość zwiedzić klasztor Varlaam, będący po dziś 
zamieszkanym przez największą liczbę mnichów – aż 7, 
a także zobaczyć największy z klasztorów – Megalo Meteoro, 
czyli inaczej Wielki Meteor, pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego (Metamorfosis), znajdujący się na największej 
skale kompleksu Platys Lithos (Szeroka Skała), będący 
jednym z 6 otwartych dla turystów, i zarazem największym 
z całego kompleksu. W ramach tego spotkania z kulturą, 
uczestnicy mogli poznać elementy religii prawosławnej, 
historii Grecji, Meteorów, odwiedzanego klasztoru, kultury 
i zwyczajów mnichów tam mieszkających, a także ich prac 
oprawionych obecnie w Muzeum Etnografii oraz Muzeum 
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Folkloru. Wszystkiemu towarzyszyły piękne i zapierające dech 
w piersiach widoki.

2. Masyw Olimpu – miejsce znane z mitologii greckiej, 
kojarzące się przede wszystkim z „siedzibą bogów greckich”, 
w rzeczywistości związane z całym górskim masywem 
mającym 52 km długości i 9 km szerokości, który obecnie 
przyciąga turystów pięknymi widokami, wieloma elementami 
wpisującymi się w tradycyjną kulturę grecką, a także bogatą 
florą i fauną. Uczestnicy odwiedzili jedną z najstarszych 
zachowanych wiosek regionu – Stary Panteleimon, znajdujący 
się na wysokości ok. 500 m n.p.m., miasteczko Litochoro oraz 
wąwóz Enipeaz i znajdujące się na jego końcu źródło Zeusa, 
w którym kąpieli zażywała bogini Afrodyta, będące miejscem 
ważnym z punktu widzenia kultury, ale i codziennego życia, 
dostarczając czystą wodę górską do pobliskich miejscowości.

3. Thessaloniki – drugie największe miasto Grecji 
i stolica regionu Macedonii, będąca zarazem jednym 
z najważniejszych punktów turystycznych, do którego 
ściągają wszyscy wielbiciele historii, aby zobaczyć miejsca 
związane z Aleksandrem Wielkim, wojnami grecko-tureckimi 
oraz tureckim panowaniem w Grecji. Nie zabrakło także wielu 
innych elementów kulturowych, w tym związanych także 
z religią prawosławną, które nigdzie w Grecji nie mieszają 
się tak jak w Thessalonikach, będących swoistą mieszanką 
kultury północy, południa, wschodu i zachodu. Podczas wizyty 

w tym mieście uczniowie odwiedzili Rotundę, Bazylikę św. 
Demetriusza, Plac Arystotelesa, Białą Wieżę, czy pomnik 
Aleksandra Wielkiego na jego legendarnym koniu – Bucefale.

4. Wyspa Skiathos – wyprawa statkiem na wyspę pozwoliła 
podziwiać piękne widoki, zobaczyć wszystkie najważniejsze 
miejsca wyspy, jak i skorzystać z czasu wolnego, 
dedykowanego kupieniu pamiątek, zrobieniu zdjęć, czy 
też spróbowaniu potraw kuchni greckiej, niedostępnych 
w tzw. Grecji kontynentalnej. Wszystko to pozwoliło na 
przybliżenie uczestnikom kolejnych elementów greckiej 
kultury – tym razem wyspiarskiej: kuchni, architektury, czy też 
muzyki, tańców, gier i zabaw, które były prowadzone podczas 
wycieczki.

5. Stary Pantelejmon - wcześniej wspomniana urokliwa wioska, 
będąca swego rodzaju „greckim skansenem” utrzymującym 
charakterystyczną architekturę i przedstawiającą zwyczaje 
„ludzi gór”, trudniących się zbieractwem i przetwórstwem 
produktów natury, z której dodatkowo rozpościera 
się przepiękny widok na całą Riwierę Olimpijską. Przy okazji 
tej wycieczki młodzież miała możliwość poznać historię 
regionu, tradycje i obyczaje świeckie i religijne, związane tak 
bezpośrednio z wioską, jak i jej położeniem i mieszkańcami.
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REZULTATY PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu możliwe było wygenerowanie 
szerokiego wpływu na ZS CKU, wpisującego się w założenia 
Europejskiego Planu Rozwoju placówki. Korzyści dotyczą tak 
samej szkoły, jej kadry, jak i uczniów, a za ich pośrednictwem 
także najbliższego środowiska i lokalnej społeczności. Wynika 
to z faktu, iż działania projektowe stricte wpisywały się 
w potrzeby szkoły, jej uczniów, a osiąganie kolejnych rezultatów 
sprzyjało osiąganiu pomniejszych stawianych sobie celów, które 
szkolna społeczność wyznaczyła sobie w kontekście rozwoju 
z uwzględnieniem europeizacji/umiędzynarodowienia działań.

Uczniowie biorący udział w projekcie, poza rozwojem 
kompetencji zawodowych, rozwinęli także szereg kompetencji 
kluczowych, w tym językowych, społecznych, kulturowych czy 
organizacyjnych. W związku z odbytymi mobilnościami uczniowie 
mieli możliwość ćwiczenia w praktyce języka angielskiego. 
Podnieśli jego poziom dzięki regularnemu korzystaniu z tego 
języka podczas całego okresu trwania praktyk. Za sprawą 
zrealizowanego przygotowania językowego oraz obcowania 
z mentorami oraz współpracownikami, przyswoili także 

podstawy języka greckiego. Dzięki uczestnictwu w zagranicznej 
praktyce uczniowie mieli możliwość rozwoju kompetencji 
społecznych w zakresie nawiązywania kontaktów z nowymi 
współpracownikami, przedsiębiorstwami. Ponadto, dzięki 
pobytowi w Grecji, uczestnicy podnieśli swój poziom świadomości 
kulturowej, poznając wiele aspektów i elementów odmiennych 
od tych obserwowanych w Polsce, uwrażliwiając się na różnice 
kulturowe, wypracowując postawy zdolności do adaptacji, 
zrozumienia, współpracy z innymi osobami. Nauczyli się także 
dbać o swoją ścieżkę rozwoju, przywiązując dużą wagę do takich 
postaw osobistych i zawodowych jak otwartość, aktywność, 
komunikatywność, odpowiedzialność, punktualność. Wpłynęło 
to na rozwój asertywności, pewności siebie, umiejętności pracy 
w grupie oraz podejmowania decyzji. 

Jeśli chodzi natomiast o placówkę i jej kadrę, dzięki projektowi 
możliwe było nawiązanie nowych i pogłębienie już posiadanych 
kontaktów, wymiana dobrych praktyk między pracownikami obu 
partnerów, poszerzenie posiadanej oferty edukacyjnej, aktywizacja 
kierunków kształcenia dotychczas nieco marginalizowanych. Wraz 

z kolejnymi realizowanymi inicjatywami następuje intensyfikacja 
współpracy instytucji sektora edukacji z podmiotami rynku pracy, 
sektora prywatnego o charakterze transnarodowym. Rozwój 
umiejętności i doświadczenia w zakresie współpracy sektora 
kształcenia i szkolenia zawodowego z sektorem biznesu, pozwala 
nie tylko na lepszą identyfikację wymagań rynku pracy, stojących 
przed uczniami, ale także na jednoczesne odpowiadanie na te 
wymagania.

Wpływ projektu na organizację na każdym z poziomów, można 
podzielić na odnoszący się do osiąganych przez szkołę korzyści 
w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej:

Wpływ krótkoterminowy:
 » rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów oraz 

kadry,
 » mobilizacja do nauki języków obcych podczas zajęć 

szkolnych,
 » mobilizacja do nauki przedmiotów zawodowych,
 » rozwój umiejętności i doświadczenia w zakresie zarządzania 

placówką oraz współpracy sektora kształcenia i szkolenia 
zawodowego z sektorem biznesu,

 » intensyfikacja procesu wymiany dobrych praktyk,
 » wzrost liczby partnerów zagranicznych ZS CKU,
 » wzrost motywacji kadry do podejmowania kolejnych inicjatyw,
 » włączenie w ramy działań ZS CKU zarówno 

marginalizowanych kierunków zawodowych, jak i osób 
z mniejszymi szansami, przyczyniając się do większego 
włączenia społecznego kolejnych grup lokalnej społeczności 
wymagających wsparcia.

Wpływ długoterminowy:
 » poprawa wyników nauczania osiąganych przez uczniów 

obecnych i kolejnych roczników,
 » zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów w wyuczonym 

zawodzie w regionie, kraju, a nawet na terenie UE,
 » adaptacja i wdrożenie dobrych praktyk w modelu działania 

ZS CKU, przyczyniających się do podniesienia jakości 
realizowanego procesu kształcenia zawodowego,

 » wzrost liczby realizowanych inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły 
i uczniów,

 » rozwój długofalowych partnerstw międzynarodowych,
 » poprawa wizerunku szkoły oraz dalsze budowanie 

europejskiego wymiaru jej działań,
 » rozwój możliwości zawodowych kierunków 

marginalizowanych (technik hotelarstwa oraz technik 
informatyk),

 » włączenie oferty praktyk zagranicznych do stałej oferty 
edukacyjnej ZS CKU,

 » przyczynienie się do integracji oraz osiągnięcia większej 
spójności lokalnej społeczności.
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CERTYFIKATY

Uczestnicy projektu otrzymali szereg dokumentów 
potwierdzających zdobyte i rozwinięte kompetencje, zawierając 
w sobie ocenę numeryczną oraz opisową, dając wyraz przebytemu 
przez nich procesowi rozwoju. Wśród zaświadczeń i certyfikatów 
wzbogacających portfolio każdego z uczniów zaangażowanych 
w realizację projektu, znalazły się:
1. Karta Oceny Praktykanta przygotowana przez obie 

zaangażowane instytucje w oparciu o ustalenia zawarte 
w Memorandum of Understanding oraz Porozumienia 
o Programie Zajęć ECVET, pozwalająca na dokonanie przez 
mentorów i szkolnych opiekunów oceny konkretnych bloków 
kompetencji zawodowych. Dokument ten oraz potwierdzony 
dzienniczek stażu, zawierające opis nabytych umiejętności 
i kompetencji oraz indywidualną opinią o praktyce podpisaną 
przez opiekuna-mentora stażu, stanowiły podstawę do 
zaliczenia okresu spędzonego za granicą.

2. Certyfikat udziału w projekcie - w celu zapewnienia wysokiej 
uznawalności tego dokumentu, zostały one podpisane 
zarówno przez szkołę, jak i partnera greckiego, stanowiąc 
podstawę do zatwierdzenia uzyskanych efektów kształcenia.

3. Dokument Europass-Mobilność będący oficjalnym 
dokumentem Unii Europejskiej. Otrzymał go każdy 
uczestnik projektu w dwóch wersjach językowych – polskiej 
i angielskiego. Dokument Europass-Mobilność został 
zatwierdzony nie tylko przez partnerów projektu, ale także 
Krajowe Centrum Europass na wniosek ZS CKU w Wolborzu. 
Dokument ten, zawierając opisową ocenę postępów 
uczestników, jest potwierdzeniem zdobytych przez ucznia 
kluczowych umiejętności zawodowych i dodatkowych 
kompetencji: językowych, społecznych, organizacyjnych.

Partnerem projektu była grecka firma Olympus Education 
Services Single Member P.C., specjalizująca się w organizacji 
inicjatyw szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych z Grecji 
i innych państw we współpracy z przedsiębiorstwami branży 
hotelarsko-gastronomicznej, rolniczej, logistyczno-spedycyjnej 
oraz IT. Jego doświadczenie oraz uzyskane wsparcie w zakresie 
przygotowywania i realizacji projektu były bardzo istotnym 
elementem, pozwalającym na przeprowadzenie wszystkich 
zakładanych działań zgodnie z poczynionymi planami. 

Specjalistyczna wiedza pracowników oraz profesjonalne wsparcie 
jakie uczestnicy otrzymali od mentorów z ramienia greckiego 
partnera, pozwoliły na osiągnięcie zakładanych rezultatów, 
w tym wypracowanie wszystkich istotnych efektów kształcenia 
dla poszczególnych zawodów, rozwijających swoje umiejętności 
w miejscach stażowych przygotowanych we współpracy 
z przedsiębiorstwami wybranych branży.

PARTNER GRECKI
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