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W ramach realizacji projektu „Zagraniczny staż 
szansą na lepsze jutro” 53 uczniów ZS CKU 

w Wolborzu miało możliwość odbycia zagranicz-
nych staży zawodowych. Były one realizowane 
w ramach stworzonych we współpracy z greckim 
partnerem Olympus Education Services Single 
Member P.C. oraz przedsiębiorstwami wybranych 
branży, 2-tygodniowych programów nobejmują-
cych realizację zadań zawodowych pod nad-
zorem praktyków, ekspertów i mentorów branży 
mechanicznej, logistycznej, hodowlanej. Staże 
pozwoliły uczniom wykonać bardzo ważny krok 
w kierunku skutecznego wejścia na rynek pracy 
jako samodzielni, wykwalifikowani i kompetentni 
pracownicy i przedsiębiorcy, posiadający cały 
wachlarz atutów związanych nie tylko z kompe-
tencjami zawodowymi, ale także poszerzoną 
świadomością kulturową oraz otwartymi, aktyw-
nymi i odpowiedzialnymi postawami.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go im. A. Frycza-Modrzewskiego w Wolborzu 

to placówka edukacyjna, realizująca programy 
kształcenia ogólnego i zawodowego, przygoto-
wując młodzież do takich zawodów jak: technik 
pojazdów samochodowych, technik informatyk, 
technik hodowca koni, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa czy 
technik logistyk. W odniesieniu do swoich szkół re-
alizuje cele i zadania określone w statucie oraz 
przepisach wykonawczych adekwatnych do pro-
blematyki funkcjonowania w/w szkoły, a w szcze-
gólności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności 

zgodnych z kierunkiem kształcenia;
2. Zachęca do korzystania z możliwości kon-

tynuowania nauki, kształcenia ustawiczne-
go i świadomego doskonalenia; uwzględnia 
przygotowanie absolwentów do studiów wyż-
szych,

3. Rozwija humanitarnie pojmowany szacunek 
do pracy i nauki.

W ramach prowadzonych działań, ZS CKU sta-
ra się tworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju, 
sprzyjające nie tylko zdobywaniu umiejętności za-
wodowych przez uczniów, ale także kształtowa-
nie odpowiedzialnych, aktywnych i przedsiębior-
czych postaw, ułatwiających wejście w dorosłe 
życie absolwentom szkoły, wyposażonym w cały 
pakiet kompetencji – zawodowych oraz społecz-
nych. Z tego względu placówka nie tylko prowa-
dzi Szkolny Ośrodek Karier, wspierający kreowa-
nie ścieżki kariery uczniów, ale także angażuje się 
w różnego rodzaju dodatkowe inicjatywy i projek-
ty, także w ramach realizowanej współpracy mię-
dzynarodowej, czego efektem są takie działania, 
jak te wdrażane w ramach „Zagraniczny staż 
szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Era-
smus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.
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Projekt „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” 

powstał w wyniku współpracy ZS CKU w Wol-
borzu z greckim partnerem Olympus Education 
Services Single Member P.C. i kierowany był do 
53 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach 
technik hodowca koni, technik mechanizacji 
rolnictwa, technik pojazdów samochodowych 
oraz technik logistyk. Stanowił on odpowiedź na 
istniejące w szkole oraz w lokalnej społeczności 
problemy i potrzeby, dając impuls do działania 
i rozwoju swoich możliwości. Wolbórz leży w środ-
kowej Polsce, regionie o wysokiej stopie bezrobo-
cia (8,0% w 2016 r.), co warunkuje niski standard 
życia większości naszych uczniów i ich rodzin. 
Młodzież jest mało mobilna i nie ma doświad-
czenia w dostosowywaniu się do nowych warun-
ków. Brakuje kontaktu z rzeczywistymi warunka-
mi pracy panującymi w innych regionach kraju 
i Unii Europejskiej. Aby wyeliminować zagrożenie 
wykluczenia społecznego i zawodowego, ZSCKU 
od kilku podejmuje działania na rzecz organiza-
cji dla swoich uczniów praktyk, w tym także tych 
zagranicznych. Mają one za zadanie uzupełnić 
przygotowanie zawodowe uczestników, pod-
nieść poziom znajomości języków obcych oraz 
obycia z „wielkim światem”. Nowa reforma szkol-
nictwa zawodowego nadaje bardzo dużą rangę 
kształceniu praktycznemu. Również pracodaw-
cy, z którymi szkoła współpracuje, deklarują, że 
praktyczne umiejętności są głównym kryterium 
przy przyjmowaniu kandydatów do pracy czy 
na staże. Szkoła chcąc wyjść naprzeciw tym po-
trzebom pragnie umożliwić swoim uczniom pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętno-
ści kluczowych. Odpowiedzią na tę kwestię jest 
projekt „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” 
uwzględniający realizację zagranicznych staży 
w Grecji dla uczniów ZS CKU, przygotowujący 
ich do skutecznego wejścia na rynek pracy, przy 
uwzględnieniu europejskich standardów.
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Głównym celem projektu było stworze-
nie możliwości rozwoju zawodowego 

uczniów ZSCKU w Wolborzu, w tym poprzez 
podniesienie praktycznych umiejętności 
i kompetencji zawodowych oraz językowych 
53 uczniów, w tym przynajmniej 35 o mniej-
szych szansach.
Cele szczegółowe:
• organizacja mobilności, w ramach któ-

rej możliwa będzie realizacja 2-tygo-
dniowych praktyk zagranicznych dla 20 
techników mechanizacji rolnictwa, 15 
techników hodowców koni, 8 techników 
pojazdów samochodowych oraz 10 tech-
ników logistyków;

• stworzenie możliwości doskonalenia znajomo-
ści języka angielskiego i greckiego oraz facho-
wej terminologii branżowej dla 53 uczniów;

• podniesienie poziomu świadomości międzykul-
turowej, większe zrozumienie i docenienie spo-
łecznej, językowej i kulturowej różnorodności;

• włączenie społeczne osób o mniejszych 
szansach - przynajmniej 35;

• - podniesienie poziomu przedsiębiorczości 
wśród uczniów i szans na mobilność, a tym 
samym zwiększenie szans na zatrudnienie;

• zdobycie doświadczeń, kompetencji za-
wodowych i rozwinięcie kompetencji spo-
łecznych 53 uczestników projektu;

• rozwój kontaktów międzynarodowych 
ZSCKU oraz stworzenie ram pod rozwój 
dalszych inicjatyw poprzez nawiązanie 
partnerstw transnarodowych;

• podniesienie jakości kształcenia w ZSCKU 
dzięki poznaniu i adaptacji dobrych prak-
tyk w sektorze kształcenia i szkolenia za-
wodowego oraz nabyciu doświadczenia 
w realizacji projektów ponadnarodowych 
we współpracy z doświadczonymi partne-
rami z Grecji oraz zagranicznymi przedsię-
biorstwami i zakładami pracy.
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Uczestnicy biorący udział w projekcie, kształ-
cący się ramach kierunku Technik Hodow-

ca Koni, mieli okazję pracować w miejscach 
przygotowanych przez greckiego partnera we 
współpracy z „Ippikos Omilos Pierias” / Pierias En-
durance Horse Team, gdzie rozwijali swoje kom-
petencje zawodowe, związane z wykonywaniem 
obowiązków obejmujących:
• Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z ja-

kiego korzystali podczas wykonywania zadań 
zawodowych.

• Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy w zakładzie pracy.

• Organizację miejsca wykonywania obowiąz-
ków, zgodnie z zasadami BHP i ich stosowa-
niem 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 co-

dzienną pielęgnacją koni i obsługą stajni.
• Dokonywanie oceny zachowań i stanu zdro-

wia koni.
• Dobieranie i dopasowywanie sprzętu jeździec-

kiego do formy użytkowania konia.
• Przygotowywanie koni do pracy w rekreacji 

i turystyce jeździeckiej.
• Kontrolowanie stanu fizycznego i stanu zdro-

wia koni wykorzystywanych w rekreacji i tury-
styce jeździeckiej.

Pracując w wielokulturowym środowisku, uczest-
nicy mieli okazję rozwijać także swoje kompeten-
cje językowe oraz społeczne, poszerzając swoją 
wiedzę na temat greckich realiów, funkcjono-
wania gospodarki oraz czynników społecznych 
wpływających na obecny kształt rynku pracy.
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W ramach staży realizowanych dla kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uczest-

nicy mieli okazję pracować w miejscach przygoto-
wanych przez greckiego partnera we współpracy 
z autoryzowanym serwisem marek Citroen, Peugeot, 
Renault – Maroukas Car Service, gdzie rozwijali swoje 
kompetencje zawodowe, związane z wykonywa-
niem obowiązków obejmujących:
• Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z ja-

kiego korzystali podczas wykonywania zadań 
zawodowych.

• Zapoznanie się z miejscem odbywania stażu, 
w tym organizację miejsca pracy na wybra-
nych stanowiskach.

• Organizowanie miejsca wykonywania obo-
wiązków, zgodnie z zasadami BHP i ich stoso-
waniem w praktyce.

• Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych.

• Ustalanie przyczyn niesprawności oraz dobie-
ranie sposobów napraw, przy wykorzystaniu 
metod oceny stanu technicznego pojazdów.

• Dokonywanie napraw pojazdów samocho-
dowych.

• Kontrolowanie jakości wykonanych napraw.
• Prowadzenie usług motoryzacyjnych.
• Dokonywanie demontażu zespołów i podze-

społów pojazdów samochodowych.
• Dobieranie zespołów i podzespołów lub ich 

zamienników celem wymiany.
• Dobieranie metod naprawczych.
Pracując pod nadzorem greckich mentorów, 
uczestnicy mieli okazję rozwijać także swoje kom-
petencje językowe oraz społeczne, poszerzając 
swoją wiedzę na temat greckich realiów, funkcjo-
nowania gospodarki oraz czynników społecznych 
wpływających na obecny kształt rynku pracy.
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Uczniowie kierunku Technik Mechanizacji Rol-
nictwa i Agrotroniki, biorący udział w projek-

cie, realizowali swoje staże na stanowiskach pra-
cy przygotowanych przez greckiego partnera 
oraz firmę branży mechnizacji rolnictwa Symonis 
SIA OE, gdzie pracując pod okiem praktyków 
oraz swoich szkolnych opiekunów praktyk rozwija-
li swoje kompetencje zawodowe, związane z wy-
konywaniem obowiązków obejmujących:
• Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z ja-

kiego korzystali podczas wykonywania zadań 
zawodowych.

• Wdrożenie do pracy, zapoznanie się z miej-
scami odbywania stażu, w tym organizację 
wybranych stanowisk.

• Organizację miejsca wykonywania obowiąz-
ków, zgodnie z zasadami BHP i ich stosowa-
niem w praktyce.

• Poznanie nowoczesnych rozwiązań konstruk-
cyjnych ciągników, maszyn rolniczych i urzą-
dzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej wpływających na bezpieczeństwo 
eksploatacji, właściwą ochronę środowiska 
i ergonomię.

• Zapoznawanie się z prawami i normami obo-
wiązującymi w UE.

• Organizowanie prac związanych z konserwa-
cją i naprawą środków technicznych stoso-
wanych w rolnictwie.

• Poznanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzę-
dzi stosowanych w produkcji rolniczej.

• Wykorzystywanie sposobów transportu i skła-
dowania materiałów.

• Zabezpieczanie materiałów i produktów wy-
stępujących w rolnictwie.

• Wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym 
za pomocą agregatów ciągnikowych i urzą-
dzeń technicznych.

• Obsługę maszyn rolniczych.
• Konserwację maszyn, urządzeń i narzędzi rol-

niczych.
• Ocenę stanu technicznego pojazdów stoso-

wanych w rolnictwie.
• Poznanie rodzajów usterek i uszkodzeń pojaz-

dów stosowanych w rolnictwie.
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Uczniowie kształcący się w ramach zawodu 
Technik Logistyk, realizowali swoje zadania 

stażowe w ramach obowiązków nadzorowanych 
przez greckich mentorów z ramienia przedsiębior-
stwa KOUTALIAS ATH., dzięki czemu rozwinęli swo-
je kompetencje zawodowe, związane z realiza-
cją programów stażowych obejmujących:
• Poznanie warunków pracy oraz sprzętu z ja-

kiego korzystali podczas wykonywania zadań 
zawodowych.

• Zapoznanie się z miejscami odbywania stażu, 
w tym organizację miejsca pracy.

• Organizację miejsca wykonywania obowiąz-
ków, zgodnie z zasadami BHP i ich stosowa-
niem w praktyce.

• Projektowanie systemów dystrybucji, transpor-
tu i komunikacji.

• Poznanie organizacji efektywnych działań lo-
gistycznych.

• Obsługę narzędzi informatycznych wykorzy-
stywanych w branży logistycznej.

• Organizowanie czynności związanych z pro-
cesami magazynowymi.

• Przygotowywanie inwentaryzacji.
• Optymalizowanie zagospodarowania prze-

strzeni magazynowej – wprowadzenie do go-
spodarki magazynowej.

• Organizowanie etapów i kanałów dystrybucji.
• Określanie wymagań procesu magazynowa-

nia w centrach dystrybucji.
• Organizowanie przewozów przesyłek drob-

nych w trybie zwykłym i ekspresowym.
• Organizowanie wykonawstwa usług ładunko-

wych i składowania.
Wszystko to pozwoliło im uzupełnić posiadaną 
wiedzę, wykorzystać w praktyce elementy po-
znawane w szkole oraz zdobyć zupełnie nowe 
umiejętności, wykraczające poza zakres podsta-
wy programowej, dając im także szansę na lep-
szy start w zbliżającą się zawodową przyszłość.
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Oprócz realizacji swoich zadań zawodowych 
w ramach wdrażanych programów stażo-

wych, uczestnicy mieli także okazję wziąć udział 
w programie kulturowym, który pozwolił im na 
poznanie najważniejszych elementów historii i kul-
tury Grecji, a także zwyczajów i życiowej energii 
greckiego społeczeństwa. Było to możliwe dzię-
ki codziennemu funkcjonowaniu wśród Greków, 
a także realizacji kolejnych elementów progra-
mu, obejmujących swoim zakresem wizyty, wy-
cieczki, zwiedzanie z przewodnikami i pilotami. 
Najważniejszymi działaniami, które przyczyniły się 
do osiągnięcia wspaniałego rezultatu, jakim jest 
niewątpliwie poszerzona świadomość kulturo-
wa uczestników, a także ich pogłębiona wiedza 
związana z Grecją oraz funkcjonowaniem w wie-
lokulturowym środowisku, były:
1) Masyw Olimpu – miejsce znane z mitologii 
greckiej, kojarzące się przede wszystkim z „siedzi-
bą bogów greckich”, w rzeczywistości związane 
z całym górskim masywem mającym 52 km dłu-
gości i 9 km szerokości, który obecnie przyciąga 
turystów pięknymi widokami, wieloma elementa-
mi wpisującymi się w tradycyjną kulturę grecką, 
a także bogatą florą i fauną. Uczestnicy odwie-
dzili jedną z najstarszych zachowanych wiosek 
regionu – Stary Panteleimon, znajdujący się na 
wysokości ok. 500 m n.p.m., miasteczko Litocho-
ro oraz wąwóz Enipeaz i znajdujące się na jego 

P
R

O
G

R
A

M
KU

LT
U

R
O

W
Y

końcu źródło Zeusa, w którym kąpieli zażywała bogi-
ni Afrodyta, będące miejscem ważnym z punktu wi-
dzenia kultury, ale i codziennego życia, dostarczając 
czystą wodę górską do pobliskich miejscowości.
2) Wyspa Skiathos – wyprawa statkiem na wy-
spę 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 ko-
lejnych elementów greckiej kultury wyspiarskiej: kuch-
ni, architektury, czy też muzyki, tańców, gier i zabaw, 
które były prowadzone podczas wycieczki.
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3) Kompleks skalno-klasztorny 
Meteory – wpisany na światową li-
stę dziedzictwa UNESCO, w którym 
uczestnicy mieli możliwość zwiedzić 
największy z klasztorów – Megalo 
Meteoro, czyli inaczej Wielki Meteor, 
pod wezwaniem Przemienienia Pań-
skiego (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 spotka-
nia z kulturą, uczestnicy mogli po-
znać elementy religii prawosławnej, 
historii Grecji, Meteorów, odwiedza-
nego klasztoru, kultury i zwyczajów 
mnichów tam mieszkających, a tak-
że ich prac oprawionych obecnie 
w Muzeum Etnografii oraz Muzeum 
Folkloru. Wszystkiemu towarzyszyły 
piękne i zapierające dech w pier-
siach widoki.
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4) Ateny – grecka stoli-
ca, którą uczestnicy zwiedzili 
w towarzystwie przewodnika, 
który nie tylko ich oprowadził, 
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 ży-
cia jej mieszkańców. Podczas 
wizyty w Atenach uczestnicy 
projektu mieli okazję zobaczyć 
Stadion Olimpijski, Muzeum 
Akropolu, sam Akropol, grec-
ką Agorę, czy też grecki Parla-
ment i zmianę warty Evzonitów 
– greckiej reprezentacyjnej for-
macji wojskowej pełniącej war-
tę honorową pod tym jednym 
z najważniejszych budynków 
w kraju, zmieniając się co go-
dzinę w charakterystyczny dla 
siebie sposób.
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Uczestnicy projektu otrzymali szereg dokumen-
tów potwierdzających zdobyte i rozwinięte 

kompetencje, zawierając w sobie ocenę nume-
ryczną oraz opisową, dając wyraz przebytemu 
przez nich procesowi rozwoju. Wśród zaświad-
czeń i certyfikatów wzbogacających portfolio 
każdego z uczniów zaangażowanych w realiza-
cję projektu, znalazły się:
1. Karta Oceny Praktykanta przygotowana 

przez obie zaangażowane instytucje w opar-
ciu o ustalenia zawarte w Memorandum of 
Understanding oraz Porozumienia o Progra-
mie Zajęć ECVET, pozwalająca na dokonanie 
przez mentorów i szkolnych opiekunów oce-
ny konkretnych bloków kompetencji zawo-
dowych. 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 zali-
czenia okresu spędzonego za granicą.

2. Certyfikat udziału w projekcie - w celu za-
pewnienia wysokiej uznawalności tego doku-
mentu, zostały one podpisane zarówno przez 
szkołę, jak i partnera greckiego, stanowiąc 
podstawę do zatwierdzenia uzyskanych efek-
tów kształcenia.

3. Dokument Europass-Mobilność będący ofi-
cjalnym dokumentem Unii Europejskiej. Otrzy-
mał go każdy uczestnik projektu w dwóch 
wersjach językowych – polskiej i angielskiego. 
Dokument Europass-Mobilność został zatwier-
dzony nie tylko przez partnerów projektu, ale 
także Krajowe Centrum Europass na wniosek 
ZSCKU w Wolborzu. Dokument ten, zawierając 
opisową ocenę postępów uczestników, jest 
potwierdzeniem zdobytych przez ucznia klu-
czowych umiejętności zawodowych i dodat-
kowych kompetencji: językowych, społecz-
nych, organizacyjnych.
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Partnerem projektu była grecka firma Olym-
pus Education Services Single Member P.C., 

specjalizująca się w organizacji inicjatyw szkole-
niowych dla uczniów szkół zawodowych z Grecji 
i innych państw we współpracy z przedsiębior-
stwami branży hotelarsko-gastronomicznej, rol-
niczej, logistyczno-spedycyjnej oraz IT. Jego do-
świadczenie oraz uzyskane wsparcie w zakresie 
przygotowywania i realizacji projektu były bardzo 
istotnym elementem, pozwalającym na przepro-
wadzenie wszystkich zakładanych działań zgod-
nie z poczynionymi planami. Specjalistyczna wie-
dza pracowników oraz profesjonalne wsparcie 
jakie uczestnicy otrzymali od mentorów z ramie-
nia greckiego partnera, pozwoliły na osiągnię-
cie zakładanych rezultatów, w tym wypracowa-
nie wszystkich istotnych efektów kształcenia dla 
poszczególnych zawodów, rozwijających swoje 
umiejętności w miejscach stażowych przygoto-
wanych we współpracy z przedsiębiorstwami wy-
branych branży.
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Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe, w ramach umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048877.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu na lata 2014-2020. Został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące 
w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału 
społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również 
odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.


