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Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego 
w Czarnocinie odbyli praktyki zawodowe w Grecji 
w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie 
i szkolenie zawodowe współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej  
(projekt nr 2017-1-PL01-KA102-038141) 

Praktyki zorganizowano we współpracy z grecką 
organizacją GEORGIKES EKMETALEUSEIS & 
TRAINING SERVICES

praktyki zawodowe

http://www.zscku.czarnocin.edu.pl

https://www.facebook.com/Krok-ku-rozwojowi-krokiem-ku-Europie-157640418244843/

https://www.facebook.com/ZSPCzarnocin
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie to 
placówka edukacyjna z wieloletnią tradycją, która 
w swojej niemal 100-letniej historii przeszła wiele 
zmian. Na mocy ostatnich z nich, w skład Zespołu 
Szkół wchodzi m.in. Technikum w Czarnocinie 
o 4-letnim cyklu nauczania, które kształci w takich 
zawodach jak technik architektury krajobrazu, 
technik rolnik czy technik żywienia i usług 
gastronomicznych, które też zostały uwzględnione 
w realizacji projektu dotyczącego organizacji 
praktyk zagranicznych dla uczniów w ramach 
Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe. 

Poprzez swoje codziennie funkcjonowanie, 
a także tego typu dodatkowe inicjatywy szkoła 
realizuje cele i zadania poprzez teoretyczne 
i praktyczne przygotowanie do wybranego zawodu 
i specjalności. Zajęcia teoretyczne z przedmiotów 
zawodowych prowadzone są w pracowniach 
przedmiotowych wyposażonych w pomoce 
naukowe, które są systematycznie aktualizowane. 
Kształcenie praktyczne prowadzone jest głównie 
w oparciu o szkolne pracownie żywienia, 
pracownie informatyczne, pracownie architektury 
krajobrazu, działkę szkolną oraz w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, ogrodniczych 
i sadowniczych, w zakładach przetwórstwa rolno-
spożywczego, w zakładach gastronomicznych, 
w instytucjach administracji państwowej 
i publicznej, bankach - stosownie do typu szkoły. 

Uczestniczenie w Programie Erasmus+ otworzyło 
dla szkoły i jej uczniów nowe, nieznane dotąd 
ścieżki rozwoju zawodowego, doskonale wpisujące 
się w zasady, na których szkoła opiera swoje 
działania.

o naszej szkole 
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Projekt pt.: „Krok ku rozwojowi, krokiem ku Europie” to inicjatywa, w ramach której 
możliwe było wysłanie na praktykę zawodową 30 uczniów, uczących się w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie w zawodach 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik i technik architektury krajobrazu.

Chęć jego realizacji pojawiła się w związku z widocznym problemem bezrobocia i szans 
rozwoju zawodowego wśród młodych ludzi w całym powiecie piotrkowskim. Podjęcie 
skutecznych działań w celu podniesienia kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych 
dla uczniów, w celu zwiększenia ich konkurencyjności i mobilności na europejskim rynku 
pracy, to priorytet, który szkoła postawiła sobie, biorąc udział w Programie Erasmus+. 
Tego typu działania mając przyczynić się do efektywniejszego i skuteczniejszego 
poszukiwania pracy przez przyszłych absolwentów szkoły, pozwoliły na zdobycie cennego 
doświadczenia, które pełni znaczącą, a może nawet i kluczową, rolę w kształceniu 
zawodowym i późniejszym wejściu na rynek pracy. W dzisiejszych czasach kompetencje 
praktyczne odgrywają istotną rolę, będąc elementem kształcenia nie mniej ważnym 
niż wiedza teoretyczna. Bogate doświadczenie szkoły pozwoliło na ujrzenie problemu, 
jakim jest fakt, iż młodzież, która odbywa obowiązkowe praktyki w kraju, zwykle pracuje 
w gospodarstwach rolnych rodziców lub ich znajomych, a także w małych pobliskich 
barach nie oferujących bogatej oferty dalszego rozwoju. Często uczniowie nie mają tam 
możliwości w pełni wykorzystać zdobytych w procesie nauczania wiedzy i umiejętności. 
Wartym zauważenia jest także to, że województwo łódzkie, na którego terenie znajduje się 
ZS CKU w Czarnocinie, nie charakteryzuje się najwyższą stopą zatrudnienia ani wzrostu 
gospodarczego. Dlatego też powstał projekt „Krok ku rozwojowi, krokiem ku Europie”, 
który umożliwił im sprawdzenie się w znacznie większym środowisku międzynarodowym, 
dając także pierwszą możliwość wyjazdu zagranicznego w życiu dla wielu uczestników. 
Proces integracji europejskiej, dzięki swobodzie przepływu osób, kapitału, usług 
i towarów to element, który daje młodzieży nieograniczone możliwości w kształtowaniu 
ich ścieżki kariery zawodowej, o których uczniowie z małych miejscowości często jednak 
nie wiedzą. Projekt miał za zadanie zatem nie tylko dać szansę i stworzyć możliwość 
rozwoju zawodowego, ale także wspomóc proces budowania tożsamości europejskiej, 
która jest ważnym aspektem, który wśród uczniów z regionów słabiej rozwiniętych, może 
być rozwijany przede wszystkim poprzez zetknięcie się z możliwościami takimi odbycie 
zagranicznych praktyk zawodowych, celem szeroko pojętego rozwoju, ale też kształtowania 
świadomości europejskiej i ogólnie światopoglądowej.

projekt praktyk

odbyło praktyki 
zawodowe  

w greckich firmach

 

14 techników ż ywienia  
i usług gastronomicznych

4 techników rolników

12 techników architektury 
krajobrazu30

uczniów

6 IV – 19 IV 2018
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Głównym celem projektu „Krok ku rozwojowi, 
krokiem ku Europie” było wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego oraz stworzenie możliwości rozwoju 
kompetencji 30 uczniów, przyczyniając się tym 
samym już teraz, jak i w niedalekiej przyszłości 
do podniesienia ich zdolności do przyszłego 
zatrudnienia i samozatrudnienia w Polsce oraz na 
terenie całej Unii Europejskiej.

cele projektu

Realizacja projektu miała ponadto na celu:

• zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku 
przez uczestników projektu,

• poprawę praktycznych umiejętności uczniów, celem podniesienia ich potencjalnej 
atrakcyjności i zwiększenia konkurencyjności uczniów na rynku europejskim,

• zwiększenie mobilności uczestników poprzez promocję krajów europejskich,

• zwiększenie efektywności w poszukiwaniu nowych doświadczeń i ciągłego poszerzenia 
wiedzy oraz kompetencji potrzebnych do samodoskonalenia swoich umiejętności,

• wywarcie wpływu na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w powiecie,

• kształtowanie świadomości europejskiej lokalnej społeczności,

• dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,

• wzmocnienie pewności siebie uczestników projektu, pomagające w swobodnym 
poruszaniu się na europejskim rynku pracy,

• zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, językowych oraz 
kulturowych uczniów szkoły, skutkując w przyszłości szybszą możliwością znalezienia 
pracy,

• pogłębianie procesu integracji europejskiej wśród uczniów poprzez zwiększenie 
prawdopodobieństwa nawiązania koleżeńskich kontaktów z greckimi rówieśnikami, 
co skutkowało znalezieniem wspólnej płaszczyzny do budowania międzynarodowych 
przyjaźni,

• poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Greków, a także krajów z regionu 
Morza Śródziemnego,

• nawiązanie długofalowej współpracy między ZSCKU a partnerem greckim i innymi 
przedsiębiorstwami zagranicznymi,

• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w oparciu o wymianę dobrych praktyk 
z zagranicznym partnerem,

• podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, co może skutkować pozyskaniem 
nowych uczniów chcących się rozwijać w kierunku kształcenia zawodowego.
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14 uczniów kształcących się w ramach kierunku 
technik żywienia i usług gastronomicznych, 
realizują na co dzień program zakładający 
przygotowanie ich to zawodu, w tym do pracy na 
takich stanowiskach jak pomoc kuchenna, kucharz, 
kelner, barman czy technik żywienia. W ramach 
realizowanej ścieżki kształcenia zdobywają szereg 
kompetencji, a także kwalifikacje zawodowe, w tym 
w ramach obowiązującej podstawy programowej: 
T.6. Sporządzanie potraw i napojów; oraz T.15. 
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, które 
po wprowadzonych zmianach zostały zastąpione 
przez kwalifikacje zawodowe: TG.07. Sporządzanie 
potraw i napojów TG.16. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych.

Uczestnicy w ramach 14-dniowego programu 
mobilności zagranicznej, wpisującej się w kształcenie 
zawodowe, praktykowali przez 10 dni roboczych, 
mając okazję pracować w hotelowej kuchni, 
restauracji, barze, a także cukierni hotelu San 
Panteleimon, zdobywając cenne doświadczenie 
podczas wykonywania zadań przy wsparciu 
praktyków z poszczególnych dziedzin, wspierających 
młodzież swoimi wskazówkami, instrukcjami, a także 
rozliczających ich z przydzielonych obowiązków. 
Znalazły się wśród nich między innymi: 

• Stosowanie zasad BHP w zakładzie 
gastronomicznym.

• Przygotowywanie surowców i półskładników 
wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej.

• Stosowanie receptur dla przygotowania dań 
i napojów kuchni greckiej.

• Przygotowywanie potraw i napojów (kaw, 
koktajli).

• Serwowanie dań i napojów – serwis 
restauracyjny.

• Dbanie o dobór zastawy i bielizny stołowej.

• Dbanie o czystość stanowiska pracy oraz 
przestrzeni wchodzącej w skład zakładu 
gastronomicznego.

• Porcjowanie, dekorowanie i wydawanie potraw 
i napojów.

• Realizacja zamówień klientów zakładu 
gastronomicznego.

technik żywienia  
i usług  
gastronomicznych
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Podczas praktyk zawodowych realizowanych 
w Grecji we współpracy z greckim partnerem 
Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services, 
a także 4-gwiazdkowym hotelem San Panteleimon, 
uczestnicy zdobyli szereg nowych kompetencji 
(wiedza, umiejętności, postawy), jak i rozwinęli te 
już posiadane w zakresie:

• Określania zagrożenia związanego 
z użytkowaniem urządzeń gastronomicznych.

• Określania zagrożeń związanych z pracą 
w zakładach gastronomicznych, a także 
stosowania sposobów służących ich 
zapobieganiu.

• Planowania i sposobu sporządzania potraw, 
napojów lub półproduktów.

• Dobierania środków ochrony indywidualnej 
do wykonania zadania oraz stosowania 
środki ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska. 

• Uzasadniania sposobu przygotowania 
stanowiska pracy do wykonywania określonego 
zadania zawodowego.

• Przygotowywania stanowiska pracy przy 
uwzględnieniu jego charakterystyki.

• Ustalania czynników wpływających na popyt na 
usługi gastronomiczne. 

• Identyfikowania surowców oraz dodatków do 
żywności i materiały pomocnicze stosowane 
w produkcji gastronomicznej.

• Stosowania zasady racjonalnego 
wykorzystywania surowców.

• Interpretowania oznakowania żywności.

• Dobierania warunków przechowywania 
żywności zgodnie z oznakowaniem. 

• Rozpoznawania i stosowania maszyn 
wykorzystywanych w produkcji 
gastronomicznej.

• Oceniania żywności biorąc pod uwagę 
kryteria: funkcjonalności, ceny, zgodności 
z potrzebami, bezpieczeństwa zdrowotnego, 
braku zanieczyszczeń fizycznych, zgodności ze 
standardem jakości.
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• Rozpoznawania zmian zachodzących 
w żywności podczas sporządzania potraw 
i napojów.

• Dobierania zastawy stołowej do ekspedycji 
potraw i napojów.

• Porcjowania, dekorowania i wydawania potraw 
i napojów.

• Użytkowania sprzętu i urządzeń do 
sporządzania i ekspedycji potraw i napojów 
oraz do wykonywania innych usług 
gastronomicznych.

• Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

• Organizowania produkcji gastronomicznej.

• Planowania i realizacji usług gastronomicznych.

• Wykonywania czynności porządkowych, 
rozliczania sprzętu, zastawy i bielizny stołowej 
po wykonaniu usług gastronomicznych.

Ponadto, uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje 
miękkie, w tym przede wszystkim, zdobyli 
doświadczenie związane z obcowaniem z kulturą 
Grecji, w której mieli okazję mieszkać oraz 
realizować praktyki. Uczniowie zdobyli je zarówno 
podczas samego pobytu zagranicą, jak i podczas 
przygotowania w szkole przed wyjazdem. 
W trakcie projektu, dzięki wykorzystaniu metod 
współdziałania i pracy w grupach, możliwe było 
rozwinięcie umiejętności współpracy z innymi 
ludźmi, w tym z innych środowisk kulturowych, oraz 
brania współodpowiedzialności za wykonywane 
przez siebie zadania. Ważnym aspektem jest 
też poszerzenie przez uczestników umiejętności 
komunikacyjnych w zespole międzynarodowym, 
a co za tym idzie przełamanie barier wynikających 
między innymi z używania języka obcego. Podczas 
kursu językowego zorganizowanego w ramach 
przygotowań do wyjazdu uczniowie pogłębili swoje 
dotychczasowe kompetencje, w tym posługiwania 
się językiem specjalistycznym w celu zmniejszenia 
ograniczeń i przeszkód w sprawnym wypełnianiu 
obowiązków w miejscu odbywania się projektu. 
Dzięki korzystaniu z języka angielskiego uczestnicy 
przełamali bariery psychologiczne utrudniające im 
swobodne wypowiadanie się.
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4 uczniów technikum rolniczego wzięło udział 
w praktykach przygotowanych przez ZS CKU 
w Czarnocinie we współpracy z greckim 
partnerem Georgikes Ekmetaleuseis & 
Training Services oraz gospodarstwem sektora 
rolnego oraz przetwórczego Zeus S.A. Pracując 
w gospodarstwach przynależących do greckiego 
konsorcjum rolnego pracowali przede wszystkim 
dbając u lokalne uprawy i hodowle, zapoznając 
się z zasadami ich prowadzenia, uwzględniając 
czynniki klimatyczne, potrzeby gospodarstwa, 
zdobywają kompetencje wpisujące się 
w kwalifikacje zawodowe, zdobywane podczas 
procesu kształcenia: RL.03. Prowadzenie produkcji 
rolniczej; oraz RL.16. Organizacja i nadzorowanie 
produkcji rolniczej.

Dzięki praktykom zagranicznym, uczniowie nie 
tylko zobaczyli inne warunki uprawy i hodowli, 
uwarunkowane zupełnie innym niż w Polsce 
klimatem, ale także zdobyli szereg nowych 
kompetencji, rozwijając także te już posiadane. 
Nauczyli się między innymi: 

• Planowania i organizowania prac związanych 
z uprawą roli, siewem, pielęgnacją i zbiorem 
wybranych roślin.

• Zasad nawożenia roli i roślin oraz ustalania 
terminów, dawek i sposobów nawożenia. 

• Stosowania metod dokonywania przeglądu 
i oceniania stanu urządzeń wodno-
melioracyjnych w gospodarstwie rolnym oraz 
ustalania przyczyny nieprawidłowego działania 
systemu melioracyjnego. 

• Właściwego doboru maszyn i narzędzi do 
zabiegów uprawowych w zależności od 
wymagań roślin i wyposażenia ośrodka, 
rodzaju gleby i warunków glebowych.

• Oceny podatności gleb w gospodarstwie 
danego regionu na erozję wodną.

• Rozpoznawania procesów powodujące 
degradacje i dewastacje gleb w najbliższym 
rejonie. 

technik rolnik
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• Planowania sposobów rekultywacji 
i zagospodarowania terenów zdewastowanych 
przez właściwe gospodarowanie 
i użytkowanie. 

• Dokonywania analizy stosowanych 
w gospodarstwie technologii produkcji roślin 
i produkcji pasz na użytkach zielonych pod 
względem organizacyjnym i ekonomicznym.

• Planowania i wybrania właściwej technologię 
uprawy przykładowych roślin uwzględniając 
warunki klimatyczne i glebowe danego 
gospodarstwa.

Ponadto, uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje 
miękkie, w tym przede wszystkim, zdobyli 
doświadczenie związane z obcowaniem z kulturą 
Grecji, w której mieli okazję mieszkać oraz 
realizować praktyki. Uczniowie zdobyli je zarówno 
podczas samego pobytu zagranicą, jak i podczas 
przygotowania w szkole przed wyjazdem. 
W trakcie projektu, dzięki wykorzystaniu metod 
współdziałania i pracy w grupach, możliwe było 
rozwinięcie umiejętności współpracy z innymi 
ludźmi, w tym z innych środowisk kulturowych, 
oraz brania współodpowiedzialności za 
wykonywane przez siebie zadania. Ważnym 
aspektem jest też poszerzenie przez uczestników 
umiejętności komunikacyjnych w zespole 
międzynarodowym, a co za tym idzie przełamanie 
barier wynikających między innymi z używania 
języka obcego. Podczas kursu językowego 
zorganizowanego w ramach przygotowań do 
wyjazdu uczniowie pogłębili swoje dotychczasowe 
kompetencje, w tym posługiwania się językiem 
specjalistycznym w celu zmniejszenia ograniczeń 
i przeszkód w sprawnym wypełnianiu obowiązków 
w miejscu odbywania się projektu. Dzięki 
korzystaniu z języka angielskiego uczestnicy 
przełamali bariery psychologiczne utrudniające im 
swobodne wypowiadanie się.
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W projekcie udział wzięło 12 uczniów kształcących 
się w ramach kierunku technik architektury 
krajobrazu, którzy praktykowali w Grecji dzięki 
współpracy ZS CKU w Czarnocinie z greckim 
partnerem, a także firmą Tziatzios Xristos 
Manufacturer of Public Works, która zapewniła 
miejsca pracy związane z dokonywaniem 
pomiarów, pracami porządkowymi na terenach 
zielonych, gospodarowaniem przestrzeni, 
przygotowywaniem projektów, w których uczestnicy 
musieli uwzględnić inne niż w Polsce: klimat, 
uwarunkowania glebowe, liczbę dni słonecznych, 
możliwości nawadniania terenów itd. Wszystkie 
działania wpisały się w kwalifikacje zawodowe, 
uzyskiwane przez uczniów kształcących się w tym 
kierunku, tj.: RL.21. Projektowanie, urządzanie 
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu; a także RL.22. Organizacja prac 
związanych z budową oraz konserwacją obiektów 
małej architektury krajobrazu.

Podczas wykonywania swoich zadań, wchodzących 
w skład programu praktyk uczestnicy nabyli 
kompetencje, wśród których znalazły się wiedza, 
umiejętności i kompetencje dotyczące:

• Rozróżniania stylów architektury krajobrazu 
z różnych okresów historycznych.

• Klasyfikowania gruntów i określania ich 
przydatność do budowy obiektów architektury 
krajobrazu.

• Rozróżniania rodzajów dokumentacji 
dotyczącej budowy obiektów architektury 
krajobrazu, rodzajów materiałów budowlanych 
oraz ich zastosowania. 

• Dobierania narzędzi i sprzętu do prac 
związanych z uprawą i pielęgnacją roślin 
ozdobnych.

• Wykonywania podstawowych prac 
uprawowych i pielęgnacyjnych w szkółkach 
roślin ozdobnych oraz obiektach małej 
architektury krajobrazu. 

• Projektowania układów roślinnych 
z uwzględnieniem warunków siedliskowych 
i wartości dekoracyjnych.

technik 
architektury 
krajobrazu
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• Planowania rozmieszczenia zadrzewień 
w krajobrazie.

• Planowania organizacji prac związanych 
z sadzeniem roślin. 

• Posługiwania narzędziami, urządzeniami 
i sprzętem ogrodniczym, dobierania metody 
sadzenia roślin ozdobnych.

Ponadto, uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje 
miękkie, w tym przede wszystkim, zdobyli 
doświadczenie związane z obcowaniem z kulturą 
Grecji, w której mieli okazję mieszkać oraz 
realizować praktyki. Uczniowie zdobyli je zarówno 
podczas samego pobytu zagranicą, jak i podczas 
przygotowania w szkole przed wyjazdem. 
W trakcie projektu, dzięki wykorzystaniu metod 
współdziałania i pracy w grupach, możliwe było 
rozwinięcie umiejętności współpracy z innymi 
ludźmi, w tym z innych środowisk kulturowych, 
oraz brania współodpowiedzialności za 
wykonywane przez siebie zadania. Ważnym 
aspektem jest też poszerzenie przez uczestników 
umiejętności komunikacyjnych w zespole 
międzynarodowym, a co za tym idzie przełamanie 
barier wynikających między innymi z używania 
języka obcego. Podczas kursu językowego 
zorganizowanego w ramach przygotowań do 
wyjazdu uczniowie pogłębili swoje dotychczasowe 
kompetencje, w tym posługiwania się językiem 
specjalistycznym w celu zmniejszenia ograniczeń 
i przeszkód w sprawnym wypełnianiu obowiązków 
w miejscu odbywania się projektu. Dzięki 
korzystaniu z języka angielskiego uczestnicy 
przełamali bariery psychologiczne utrudniające im 
swobodne wypowiadanie się.
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W ramach pobytu w Grecji, uczestnicy mieli 
także okazję wziąć udział w 4-dniowym projekcie 
kulturowym, który realizowany był w dni 
weekendowe. Wśród głównych punktów programu 
pojawiły się:

Meteory – kompleks klasztorów prawosławnych, 
wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO, 
w którym uczestnicy mieli możliwość zwiedzić 
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. Spotkanie z kulturą 
w ramach tej wizyty objęło przede wszystkim 
przybliżenie uczestnikom historii Grecji, 
Meteorów, odwiedzanego klasztoru, kultury religii 
prawosławnej, kultury i zwyczajów mnichów tam 
mieszkających, a także ich prac oprawionych 
obecnie w Muzeum Etnografii oraz Muzeum 
Folkloru. Wszystkiemu towarzyszyły piękne widoki, 
które posłużyły uczestnikom także do pobudzenia 
kreatywności, fundując wiele okazji służących 
zobrazowaniu sobie przeróżnych kształtów, jakie 
skały tej krainy w sobie kryją.

Masyw Olimpu – miejsce kojarzące się przede 
wszystkim z „siedzibą bogów greckich”, które 
jest znane z mitologii, jednak w rzeczywistości to 
cały masyw górski, mający 52 km długości, 9 km 
szerokości, przyciągający turystów pięknymi 
widokami, wieloma elementami wpisującymi się 
w tradycyjną kulturę grecką, a także bogatą florą 
i fauną, którą można bliżej poznać bezpośrednio 
obcując z naturą tego miejsca. Uczestnicy odwiedzili 
jedną z najstarszych zachowanych wiosek regiony 
– Stary Panteleimon, znajdujący się na wysokości 
ok. 500 m n.p.m., miasteczko Litochoro oraz wąwóz 
Enipeaz i znajdujące się na jego końcu źródełko 
Zeusa, w którym kąpieli zażywała bogini Afrodyta, 
będący miejscem ważnym z punktu widzenia 
kultury, ale i codziennego życia, dostarczając czystą 
wodę górską do pobliskich miejscowości.

program kulturowy
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Ateny – grecka stolica, którą uczestnicy zwiedzili 
w towarzystwie przewodnika, która nie tylko 
oprowadził ich, przekazując masę ważnych 
informacji dot. historii samego miasta, jak i 
kultury Grecji, ale także wprowadził ich w świat 
teraźniejszych Ateńczyków, tempa ich życia, 
zwyczajów, które przetrwały, ale też tych zupełnie 
nowych, związanych z dzisiejszą Grecją i stylem 
życia jej mieszkańców. Podczas wizyty w Atenach 
uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć Stadion 
Olimpijski, Muzeum Akropolu, sam Akropol, grecką 
Agorę, czy też grecki Parlament i zmianę warty 
Evzonitów – greckiej reprezentacyjnej formacji 
wojskowej pełniącej wartę honorową pod tym 
jednym z najważniejszych budynków w kraju, 
zmieniając się co godzinę w charakterystyczny dla 
siebie sposób.

Wyspa Skiathos – rejs na tę wyspę to wyprawa, 
która pozwoliła uczestnikom na przybliżenie 
kolejnych elementów greckiej kultury, w tym 
przede wszystkim takich jak typowe wyspiarskie: 
kuchnia, architektura, czy też grecka muzyka, tańce, 
gry i zabawy, które były prowadzone podczas 
rejsu statkiem. Młodzież miała okazję 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.  
Wyjazd ten pozwolił dopełnić zdobytą do tej pory 
wiedzę i świadomość dotyczącą greckiej kultury, 
z którą uczestnicy mieli w sumie okazję obcować 
przez 14 dni.



3332

certyfikaty

Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie stażowym w przedsiębiorstwach w Grecji 
otrzymali zaświadczenia i certyfikaty, będące potwierdzeniem zdobytych w ramach 
projektu i realizacji programu szkolenia zawodowego kwalifikacji i kompetencji. Wśród 
otrzymanych/wykorzystywanych dokumentów znalazły się:

1. Europass Mobilność – dokument opisujący kompetencje nabyte podczas 
zorganizowanej praktyki w Grecji, który został wystawiony zgodnie z zasadami 
programu przez obu partnerów tworzących projekt – ZS CKU im. J. Poniatowskiego 
w Czarnocinie oraz Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services.

2. Europass Paszport Językowy – będący elementem przygotowania pedagogiczno-
organizacyjnego oraz językowego – uczniowie uzupełnili go po raz pierwszy na 
etapie rekrutacji i po aby następnie móc go na bieżąco aktualizować i wykorzystywać 
w przyszłości celem efektywniejszego wejścia na rynek pracy.

3. Dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu międzykulturowym oraz językowym 
– zostały wystawione po zakończonym kursie na podstawie list obecności na nim, 
zawierając zagadnienia podejmowane podczas szkolenia oraz liczbę przepracowanych 
godzin.

4. Certyfikaty odbycia praktyki zagranicznej – będące udokumentowaniem odbycia 
praktyki zagranicznej, stanowiąc dla uczniów istotny element potwierdzający 
posiadane kompetencje, podczas ich przyszłych poszukiwaniach pracy.

5. Dodatkowo we współpracy z greckim partnerem został przygotowany i wdrożony 
system oceny uwzględniający elementy systemu ECVET, pozwalając na zwiększenie 
uznawalności osiągniętych efektów.

Wszystkie one pozwoliły na zwiększenie rozpoznawalności wypracowanych rezultatów, 
zdobytych kompetencji oraz stworzyły możliwość tworzenia portfolio i załączenia go do 
CV w przypadku kolejnych starań o pracę. Proces certyfikacji oraz walidacji rezultatów 
projektu stanowił cenne źródło potwierdzające kompetencje uczestników, zwiększając 
ich konkurencyjność na rynku pracy. Ze względu na swój charakter, większość 
z przygotowanych dokumentów została wykorzystywana także dla realizacji rozwiniętego 
procesu ewaluacji, dokonywanego tak przez Szkołę i partnerów, jak i przez samych 
uczestników. Ewaluacja ta miała charakter ewaluacji projektu i jego rezultatów, ale 
także samoewaluacji dokonywanej przy wsparciu opiekunów i mentorów przez uczniów 
zaangażowanych w realizację projektu.
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Praktyki dla uczniów Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza 
Poniatowskiego w Czarnocinie zostały 
zorganizowane dzięki współpracy z grecką 
organizacją GEORGIKES EKMETALEUSEIS & 
TRAINING SERVICES

GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
jest doświadczoną grecką organizacją przyjmującą 
w ramach programów mobilności w zakresie 
kształcenia zawodowego. Siedziba Instytucji 
znajduje się w miejscowości Platamonas na 
Riwierze Olimpijskiej w regionie Pierias. Specjalizuje 
się w organizacji praktyk i staży dla uczniów 
szkół technicznych i zawodowych w obszarze 
agrobiznesu, turystyki i przemysłu rolno-
spożywczego, handlu, a także logistyki i zarządzania 
przedsięwzięciami, które towarzyszą wybranym 
sektorom.

GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami 
sektora rolno-spożywczego oraz gospodarstwami 
agroturystycznymi i rolnymi na Riwierze 
Olimpijskiej i szerzej – w regionie Pieria i Tesalia, 
które są najbardziej rozwiniętymi rolniczo 
regionami Grecji. Od 2011 roku 

GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING 
SERVICES organizuje praktyki zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów. Podczas ich pobytu 
zajmuje sie kompleksowym organizowaniem 
dla nich wycieczek oraz programów w ramach 
przygotowania kulturowego, organizuje również 
wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Co warte 
podkreślenia, dwoje z jej pracowników biegle włada 
językiem polskim, co również ułatwia organizację 
pracy na miejscu. Współpraca z tym partnerem 
w ramach realizacji naszego projektu gwarantuje 
więc jego powodzenie.

partner grecki



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

ul.  J.  Poniatowskiego 5 
97-318 Czarnocin

e-mail: zscku@czarnocin.edu.pl 
tel: +48 44 616 5123

http://www.zscku.czarnocin.edu.pl

https://www.facebook.com/Krok-ku-rozwojowi-krokiem- 
ku-Europie-157640418244843/

https://www.facebook.com/ZSPCzarnocin


