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Garbolewskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew 

Numer projektu: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079990 

Nazwa projektu: Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - edycja 

II 

Finansowanie: realizowany przy wsparciu funduszy Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacją z ponadnarodowej mobilności uczniów 

Technikum w ZSCKP, która odbyła się w dniach 30.05-12.06.2021. Ten wyjątkowy projekt, 

skierowany do młodzieży, ma też kluczowe znaczenie w rozwoju Szkoły i naszej oferty 

edukacyjnej. 

W praktykach na terenie Riwiery Olimpijskiej w dniach 30.05-12.06 wzięło udział 33 uczniów 

z klas technik logistyki, technik informatyki, technik budownictwa oraz technik mechanik. 

Młodzież realizowała innowacyjne programy stażowe, uczestnicząc w codziennych pracach w 

greckich przedsiębiorstwach i instytucjach. W wolnym czasie realizowano program kulturowy, 

a uczestnicy cieszyli się urokami Grecji.  

 

 

Kronika pobytu w Grecji PMU 

Pod linkiem: 

https://www.facebook.com/page/123107091193947/search/?q=erasmus 

31 maja 

KALIMERA LAPTOKARYA  

#ERASMUS+ #Grecja  

Erasmusie przywitali słoneczną Grecję  

Po wielogodzinnej podróży nareszcie dotarliśmy do słonecznej Grecji! Nie możemy jednak 

narzekać. Komfortowe wnętrze autokaru, nasza wspaniała Pani pilot Ania, która zadbała o 

bezpieczeństwo i sprawną podróż, niesamowite widoki i bogactwo europejskich krajobrazów 

osłodziły wszystkim długą trasę. 

Uczniowie ZSCKP rozpoczęli realizację praktyk zagranicznych w ramach projektu Erasmus+. 

Przez najbliższe dwa tygodnie młodzież z oddziałów technik logistyk, technik mechanik, technik 

budownictwa oraz technik informatyk będzie rozwijać swoje kompetencje zawodowe pod okiem 

ekspertów instytucji przyjmującej. Dziś jeszcze odpoczywamy – przed nami pierwsze spotkanie 

organizacyjne oraz szkolenia BHP, po których będziemy mogli przystąpić do pracy! 

Zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy relacjonować przebieg 

projektu „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - edycja II”. 

https://www.facebook.com/page/123107091193947/search/?q=erasmus
https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCxFYI4cZRmJO3jf3wQ3vcYLlmPNmnvX4PXkEC6ofNS5ekvz-20tPkDgR6_xMskM4YkyyzrMN-lUjT8h9Xu3PlTd-aP72lUYKfkPtXocwvbdkmoTg7_pIeEdCVJ9KJkc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXyCxFYI4cZRmJO3jf3wQ3vcYLlmPNmnvX4PXkEC6ofNS5ekvz-20tPkDgR6_xMskM4YkyyzrMN-lUjT8h9Xu3PlTd-aP72lUYKfkPtXocwvbdkmoTg7_pIeEdCVJ9KJkc&__tn__=*NK-R


Inicjatywa finansowana jest ze środków europejskichb w ramach projektu „Międzynarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i 

szkolenia zawodowe. 

 

1 czerwca 

ERASMUS + GRECJA 2021  

#ERASMUS+ #Grecja  

Logistycy w pierwszym dniu zajęć wcielili się w rolę właścicieli firm  

Przed nimi inwentaryzacja !!! Jak wypadnie?  

Okaże się wkrótce  

ERASMUS + GRECJA 2021  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4FL4gXblAGOD9F0pbsiMbA49zDxO-iY_eea-fm7RD31E2a0zTShfdbCCVBnW5o3kVeNqerFXxZTjLQAriskLo7GbBTfRWppYjhCIPTv2iL29gn-2dDlPq-Y_lqvixo5w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW4FL4gXblAGOD9F0pbsiMbA49zDxO-iY_eea-fm7RD31E2a0zTShfdbCCVBnW5o3kVeNqerFXxZTjLQAriskLo7GbBTfRWppYjhCIPTv2iL29gn-2dDlPq-Y_lqvixo5w&__tn__=*NK-R


 

 

#ERASMUS+ #Grecja  

Uczestnicy projektu Erasmus+ w Grecji z oddziału technik mechanik odbyli dziś pierwszy dzień 

praktyk w lokalnym warsztacie! Zajęcia rozpoczęły się szkolenia BPH oraz przedstawienia 

zasad obowiązujących w zakładzie – dla wspólnego bezpieczeństwa i dobrej współpracy! 

Młodzież zrobiła duże wrażenie na naszych greckich hostach poziomem swojej wiedzy, a dzięki 

wsparciu mentorów mogła rozpocząć szkolenie praktyczne. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 

ERASMUS + GRECJA 2021  

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAJCSvYS2nBa0FTSseqgYqLXt9daQ-qnvAs-425GfW8hgPe9SROp91BGO4g01JAFKReEL4_esnQwB9zclh7ydpdh3uQT5W8Hpy1Y4wHKsD7Rq3hYr6_oH4VF0gPJShvhI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAJCSvYS2nBa0FTSseqgYqLXt9daQ-qnvAs-425GfW8hgPe9SROp91BGO4g01JAFKReEL4_esnQwB9zclh7ydpdh3uQT5W8Hpy1Y4wHKsD7Rq3hYr6_oH4VF0gPJShvhI&__tn__=*NK-R


 

#ERASMUS+ #Grecja  

Flexbox, struktura kodu, tutorial video – to słowa-klucze, którymi możemy podsumować 

pierwszy dzień praktyk w grupie technik informatyk! Uczestnicy z prawdziwą przyjemnością 

uczestniczyli w zajęciach pod okiem mentora, a przed komputerami czuli się jak ryba w wodzie… 

Porównanie jest nieprzypadkowe, bo wysiłek intelektualny i ciężką pracę zakończono wspólnym 

pływaniem w hotelowym basenie 🏊♂🏊♀🏊♀ 

Więcej relacji z projektu „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - 

edycja II” już wkrótce na naszym Facebooku! Zachęcamy także do odwiedzenia zakładki 

poświęconej Erasmus+ na stronie Szkoły! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBnhWSU5qK3eaOGLqCpxS90z_H3G4iFkoG-j1xtDzYuecFD5EvP52q9QpqtwWQfgU3VktkxICMOmh9NGRluq7daUw4AA9QVyJTgvgRnZgu03DL2I4JO_xA31hs3nWREkA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBnhWSU5qK3eaOGLqCpxS90z_H3G4iFkoG-j1xtDzYuecFD5EvP52q9QpqtwWQfgU3VktkxICMOmh9NGRluq7daUw4AA9QVyJTgvgRnZgu03DL2I4JO_xA31hs3nWREkA&__tn__=*NK-R


 

ERASMUS + GRECJA 2021  

#ERASMUS+ #Grecja  

Zajęcia praktyczne dla uczestników projektu Erasmus+ z oddziałów technik budownictwa zostały 

przygotowane we współpracy z Urzędem Miasta Leptokaria, w którym stacjonujemy podczas naszej 

mobilności. Dzisiaj pod okiem specjalistów miejskich młodzież doskonaliła umiejętności renowacji 

powierzchni betonowych. Zwiększenie praktycznych zdolności – a także satysfakcja z wykonanej 

pracy i wkład w działania na rzecz miasta… „Budowlańcy” zdecydowanie mogą zaliczyć ten dzień do 

udanych, zwłaszcza, że ciężką pracę nagrodzono błogim relaksem w hotelowym basenie 

Budowlańcy w ramach współpracy z Urzędem Miasta Leptokarya doskonalili umiejętności renowacji 

powierzchni betonowych .  

 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvfeK3YHibdZxZIxT2tA0zOdAbfBzYcbEnmX9VyfuhzbQ4VFJsJoF4p1rW9vjYOg-W3QEMU1GR-zYsyVdxJb4B7Z0Fnv9h0Bf7wqhN_guNilBZqUo-TH6an_xXEkT0p3k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvfeK3YHibdZxZIxT2tA0zOdAbfBzYcbEnmX9VyfuhzbQ4VFJsJoF4p1rW9vjYOg-W3QEMU1GR-zYsyVdxJb4B7Z0Fnv9h0Bf7wqhN_guNilBZqUo-TH6an_xXEkT0p3k&__tn__=*NK-R


 

Zostawimy tu trwały ślad swoich prac  

Po pracy fizycznej ekipa relaksowała się w hotelowym basenie 

 

3 czerwca 

ERASMUS + GRECJA 2021 #ERASMUS+ #Grecja  

Kolejny dzień wyjazdu za nami! Dziś uczniowie z oddziałów technik mechanik, technik 

budownictwa, technik informatyk oraz technik logistyk kontynuowali praktyki pod okiem 

mentorów, wzmacniając wiedzę, kompetencje i praktyczną znajomość zawodu. Popołudnie 

przyniosło nagrodę za sumienną pracę Trzy grupy udały się na wycieczkę do Starego 

Pantaleimonu – niewielkiego, kamiennego miasteczka, które, chociaż prezentuje się niczym z 

powieści historycznej, do dziś zamieszkane jest przez nieliczne greckie rodziny. Specjalna 

niespodzianka czekała na uczestników z oddziału technik logistyk. Dziś odwiedzili oni ranczo i 

stadninę koni, gdzie mieli okazję poznać młodzież z greckiej szkoły, wspólnie z rówieśnikami 

realizując zadania w ramach warsztatów terenowych.  

Nie zabrakło również chwili na relaks na plaży i w basenie 

 

4 czerwca 

ERASMUS + GRECJA 2021 

#ERASMUS+ #Grecja  

Punktualnie o 9:00 grupy uczestniczące w projekcie Erasmus+ rozpoczęły zajęcia praktyczne. 

Mechanicy ponownie udali się do warsztatu, gdzie pod okiem pracowników zakładu realizowali 

przydzielane zadania. Grupa budowlańców w ramach współpracy z Urzędem Miasta 

przeprowadziła kolejne prace renowacyjne. Informatycy natomiast pracowali nad tworzeniem 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXovnWZonXFA2sOwyXS0Fk6jXZv9K78diWLf7B_y74xGeCOsWKywYEKtzRZMRABu3l1ypF55m1Fgzq7iph10d26X3VPSjyJoxksn1s_Hmpe5oLxaQ7S4O1-L-Def-z2124&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXovnWZonXFA2sOwyXS0Fk6jXZv9K78diWLf7B_y74xGeCOsWKywYEKtzRZMRABu3l1ypF55m1Fgzq7iph10d26X3VPSjyJoxksn1s_Hmpe5oLxaQ7S4O1-L-Def-z2124&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrXkMfKIvEZkxGVTRMRtbQQokL5n8vrZazaFVjun7HjQ1_rvgUCCVKeLrVmrq3Y6f_eLZFSqDBbTBZOXqyts3GKH49Qsp5rAmhtN7BKC8TAiz7hKBlj6gplnfrcmaxNu4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrXkMfKIvEZkxGVTRMRtbQQokL5n8vrZazaFVjun7HjQ1_rvgUCCVKeLrVmrq3Y6f_eLZFSqDBbTBZOXqyts3GKH49Qsp5rAmhtN7BKC8TAiz7hKBlj6gplnfrcmaxNu4&__tn__=*NK-R


stron internetowych i tworzeniem odpowiedniej dokumentacji. Technicy logistycy zaczęli 

natomiast działania od zajęć plenerowych, podczas których rozwijano kompetencje osobiste i 

społeczne, w tym współpracy w grupie, negocjacyjne czy autoprezentacji, by później powrócić do 

zadań związanych z tworzeniem dokumentacji logistycznej i inwentaryzacyjnej.  

W godzinach popołudniowych, kiedy grupy zakończyły praktyki, wybraliśmy się do Litochoro i 

Parku Narodowego Olimpu. To magiczne miejsce i wyjątkowa przyrodnicza perła w skali 

europejskiej! Jak się prezentuje – możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach! 

 

 

 

 

 

8 czerwca  

ERASMUS + GRECJA 2021 

#ERASMUS+ #Grecja  

Uczniowie technikum mieli także dzień relaksu w ramach programu kulturowego. 

Udaliśmy się w rejs na piękną wyspę Skiathos, gdzie odwiedziliśmy m.in. Kościół św. 

Mikołaja oraz zjedliśmy tradycyjny grecki posiłek w tawernie. Dla wielu uczniów to jednak 

sama podróż była główna ̨ atrakcją – lazurowe morze i piękne widoki zachwyciły młodzież, 

która dodatkowo mogła poznać także tradycyjne tańce i muzykę grecką. 

ERASMUS + GRECJA 2021  

#ERASMUS+ #Grecja  

W ramach realizacji programu kulturowego w sobotę uczniowie technikum odwiedziili 

niesamowity kompleks Meteory. Poznaliśmy historię tego miejsca, a także dowiedzieliśmy się 

więcej na temat kultury i sztuki prawosławnej. 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-gGpSjqaBvETQpdxVcv0oBYz-fpDxiG1plSx3-jmkuc0N_getXrsXPqa6VcnFLFY3Nvcu9OOueDtQnkJWr_e6sQbkoeL1h3DpSwveFiCQe6UIinB24_aBX2c4pGu_sR4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-gGpSjqaBvETQpdxVcv0oBYz-fpDxiG1plSx3-jmkuc0N_getXrsXPqa6VcnFLFY3Nvcu9OOueDtQnkJWr_e6sQbkoeL1h3DpSwveFiCQe6UIinB24_aBX2c4pGu_sR4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV22SVoIFggO_XxgOefidX-tS91kGtnzW_uYVcUjjfGosBrF6v6Q1uFWETeNt8zq7GJ3lW9JFEBtaRW1nd4dl_NhBvRKeFUG-_9vo-qZS9BZJBiIgtzJLh7SAUGhPd0I3Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV22SVoIFggO_XxgOefidX-tS91kGtnzW_uYVcUjjfGosBrF6v6Q1uFWETeNt8zq7GJ3lW9JFEBtaRW1nd4dl_NhBvRKeFUG-_9vo-qZS9BZJBiIgtzJLh7SAUGhPd0I3Q&__tn__=*NK-R


9 czerwca 

ERASMUS + GRECJA 2021  

#ERASMUS+ #Grecja  

Budowlańcy  

Dziś uczniowie technikum po zajęciach praktycznych ćwiczyli umiejętności projektowania 

wymarzonego domu w programie Auto-Cad. 

 

 

13 czerwca 

ERASMUS + GRECJA 2021  

#ERASMUS+ #Grecja  

Dwa tygodnie w Grecji niezwykle szybko minęły  

Realizacja ponadnarodowych europejskich projektów edukacyjnych to ważne narzędzie 

zwiększania wiedzy, kompetencji i umiejętnosći uczniów – w tym tych praktycznych, 

zawodowych lub zwia ̨zanych z przedmiotami podstawy programowej, ale również 

kulturowych. Oprócz bogatego programu merytorycznego kursów i praktyk, w Grecji 

braliśmy także udział w programie kulturowym, skonstruowanym tak, by rozbudzał w 

młodzieży pasję poznawania nowych krajów europejskich, ich otwartosć ́i poszanowanie 

dla dziedzictwa narodowego i przyrodniczego.  

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCMq5vLbFa0AX7yYM94Qi3b-eO7r22hAivRDk4We4DARPzFimIlcg7GtRLc0uAncj8RpI_9x1CoOYoqbd6xRdsTTnZ-fAnRWx40n3eUqYuXyg1AiVTap7WuTZ0q6CMd9E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCMq5vLbFa0AX7yYM94Qi3b-eO7r22hAivRDk4We4DARPzFimIlcg7GtRLc0uAncj8RpI_9x1CoOYoqbd6xRdsTTnZ-fAnRWx40n3eUqYuXyg1AiVTap7WuTZ0q6CMd9E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn80ED0ElFABMilzwHuBk7W3Xw0lYrvuyrVt5UYQLoJ535KvxMrqha1BR9k-zU-hyZ9iGJg0WtijlGjKYbXvhNceIZDUSvVaiBR-ojdPMV2G4Su-jvYegj8YdOMgy6XeI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWn80ED0ElFABMilzwHuBk7W3Xw0lYrvuyrVt5UYQLoJ535KvxMrqha1BR9k-zU-hyZ9iGJg0WtijlGjKYbXvhNceIZDUSvVaiBR-ojdPMV2G4Su-jvYegj8YdOMgy6XeI&__tn__=*NK-R


Uczniowie biora ̨cy udział w projekcie Erasmus+ mieli okazję m.in. poznac ́podstawy 

języka greckiego, a także tradycyjna ̨ kuchnię i zwyczaje. Podczas wycieczek odwiedzili 

Meteory – wyja ̨tkowy kompleks klasztorny, Park Narodowy Olimpu i miasteczko 

Litochoro, Platamonas z pięknym zamkiem i urokliwym portem, bajkowy, położony w 

górach Stary Pantaleimon, lokalna ̨ stadninę koni, miasto Katerini… Jak widac,́ dzięki 

wycieczkom poznalisḿy zarówno dawne dzieje i zdobycze kulturowe Grecji, jak i jej 

współczesne oblicze. W naszej pamięci z pewnosćia ̨ na długo zapisze się także rejs na 

wyspę Skiathos – lazurowa woda, towarzysza ̨ce nam delfiny, zapieraja ̨ce dech w piersiach 

widoki i tradycyjna muzyka oraz kuchnia… Nasz apetyt na poznawanie Grecji rosńie!" 

14 czerwca 

ERASMUS + GRECJA 2021  

#ERASMUS+ #Grecja  

Zadowoleni i bogaci w doświadczenia zawodowe uczniowie technikum wrócili ze słonecznej 

Grecji. Dziś w szkole przywitaliśmy się z panią Dyrektor. 

Młodzież podziękowała za zorganizowanie wyjazdu Dyrekcji oraz kadrze za opiekę. 

 

 

Wywiad 

Radio Sochaczew: 

https://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/26338,erasmus-naprawde-

warto?fbclid=IwAR03OJ7gSA4L1Yz32RSlqaEWZfGb8c9POdfcPQSzoW89lUaNT6eejb7gxeg  

Wywiad w tusochaczew: 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdUAo-e65lEgDnucdYlTn87j_6E7biTEQX2V8DluqD4DVZjt1QlhJJxbC-b_ClRRp_MQJTrdjzo_QT3B1qW3itb4Cy6YR_jCf6J3Vrpq4YtK94cXyGtBINuryrWemXUv4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdUAo-e65lEgDnucdYlTn87j_6E7biTEQX2V8DluqD4DVZjt1QlhJJxbC-b_ClRRp_MQJTrdjzo_QT3B1qW3itb4Cy6YR_jCf6J3Vrpq4YtK94cXyGtBINuryrWemXUv4&__tn__=*NK-R
https://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/26338,erasmus-naprawde-warto?fbclid=IwAR03OJ7gSA4L1Yz32RSlqaEWZfGb8c9POdfcPQSzoW89lUaNT6eejb7gxeg
https://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/26338,erasmus-naprawde-warto?fbclid=IwAR03OJ7gSA4L1Yz32RSlqaEWZfGb8c9POdfcPQSzoW89lUaNT6eejb7gxeg


https://tusochaczew.pl/pl/11_wiadomosci/58446_uczniowie-osiemdziesiatki-o-wrazeniach-po-
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