
Międzynarodowe staże w projekcie „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę 

zawodową - edycja II”. Podsumowanie wyjazdu do Grecji 

Tegoroczna wiosna w ZSCKP upłynęła pod znakiem europejskich projektów edukacyjnych! Wśród 

uczestników zagranicznych mobilności znaleźli się uczniowie technikum w naszej szkole, którzy 

realizowali zagraniczne staże w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną 

karierę zawodową - edycja II”.  

Założenia projektu 

Projekt „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - edycja II” skierowany 

był do uczniów technikum w ZSCKP, a w ramach poszczególnych oddziałów w mobilności wzięło udział 

odpowiednio: 

- z klas technik logistyki – 9 uczniów  

- z klas technik informatyki – 9 uczniów 

- z klas technik budownictwa – 6 uczniów 

- z klas technik mechanik – 9 uczniów.  

Wśród kluczowych celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 

uczestników, w tym w ich praktycznym wymiarze. W ramach 12 dni mobilności uczestniczyli odbyli 

zagraniczne staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach, zorganizowane we współpracy z greckim 

partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Wyjazd odbył się w terminie 30.05-12.06.2021 (2 dni 

objęła podróż, 10 dni zajęcia praktyczne, 2 dni program kulturowy). 

Projekt  „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - edycja II” finansowany 

jest ze środków europejskich 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. 

Przebieg mobilności 

Cała grupa pod opieką kadry pedagogicznej – nauczycieli naszej Szkoły, wyruszyła z Sochaczewa 30 

maja. Po kilkunastogodzinnej podróży zameldowaliśmy w Leptokarii, w hotelu Dafni Plus. Zmęczonych 

długą trasą uczniów szybko „na nogi” postawił widok hotelowego basenu 😉 Jednak na przyjemności 

trzeba było jeszcze poczekać. Po zakwaterowaniu uczniowie mieli chwilę na odpoczynek i posiłek, a 

wieczorem rozpoczęły się spotkania organizacyjne, w których uczestniczyły kolejne grupy. Przebiegły 

one w formule „briefingów”, w trakcie których uczniowie poznali podstawowe zasady związane z 

pandemią koronawirusa w Grecji, zasady zachowania się w hotelu. Poznaliśmy także mentorów, którzy 

mieli czuwać nad przebiegiem praktyk przez najbliższe tygodnie. Przedstawili oni plan zajęć, ich 

organizację oraz oczekiwane rezultaty. Same szkolenia BHP, konieczne do rozpoczęcia praktyk, zostały 

przeprowadzone dla wszystkich grup w pierwszym pełnym dniu roboczym. Jak przebiegały natomiast 

staże w poszczególnych zespołach? 

Mobilność w grupie technik logistyk 

Zagraniczny staż dla uczniów technikum logistycznego został podzielony na swoiste panele 

tematyczne, dzięki czemu młodzież mogła zapoznać się z różnymi aspektami działalności 

przedsiębiorstwa logistycznego. Pierwszym zagadnieniem była inwentaryzacja. Kurs rozpoczął się od 

szczegółowego zapoznania z zasadami, technikami i narzędziami inwentaryzacji w firmie. Następnie 

pracowano nad tworzeniem dokumentacji, w tym procedur i regulaminów oraz przygotowaniem 

planu, w tym podziałem ról w procesie. Na tej podstawie młodzież przeprowadziła inwentaryzację 



zapasów i środków trwałych – procedura została bowiem zorganizowana m.in. w magazynie miejskim 

we współpracy z miastem Katerini. Drugą inwentaryzację młodzież przeprowadziła w lokalnej 

hurtowni. Po weryfikacji poprawności uzyskanych danych pod okiem mentorów zespoły zadaniowe 

pochyliły się nad interpretacją różnić inwentaryzacyjnych i wprowadziły odpowiednie dane do systemu 

magazynowego.  

Drugi panel w trakcie stażu dotyczył codziennej pracy przedsiębiorstwa logistycznego. W ramach 

praktyk pod okiem greckich ekspertów uczniowie poznawali zasady i procedury wykorzystywane w 

spedycji, obrocie magazynowym i wydawaniu towarów, a także typy dokumentów spedycyjnych. Po 

wprowadzeniu w zagadnienia związane z dokumentacją przyszła pora na praktykę: młodzież oceniała 

poprawność otrzymanych dokumentów, a także tworzyła własne, wykorzystując je w komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie. Ostatnia część kursu dotyczyła zaś analizy i obróbki 

danych z wykorzystaniem dedykowanych systemów oraz programu MS Excel.  

Oprócz zadań związanych stricte z logistyką, na grupę czekała także niespodzianka. W ramach 

aktywności dodatkowych uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych autoprezentacji, 

współpracy grupowej oraz rozwiązywaniu sporów.  

Mobilność w grupie technik informatyk 

Zadaniem uczniów z grupy technik informatyk było… stworzenie profesjonalnej strony internetowej! 

Program stażu rozpoczął się od podziału na podzespoły i nadania ról w projekcie, zgodnie z praktyką 

rynkową. Prace rozpoczęły się od analizy i omówienia wymagań wynikających ze zlecenia, na 

podstawie czego przygotowane zostały mock upy witryn. Kolejny dzień poświęcony być analizie 

możliwości, jakie dają poszczególne narzędzia tworzenia stron – i wyborowi dokonanemu na tej 

podstawie. Po tych przygotowaniach prace wreszcie ruszyły!  

Oprócz samego projektowania i tworzenia strony internetowej, w programie uwzględniono również 

kwestie dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie mieli również za zadanie 

stworzyć profesjonalną dokumentację, w tym instrukcję obsługi dla zleceniodawcy.  

Mobilność w grupie technik budownictwa  

Praktyki dla grupy uczniów z klas technik budownictwa były zorganizowane we współpracy m.in. z 

Urzędem Miasta Leptokaria. Rozbudowany program stażu młodzież realizowała więc pod okiem 

ekspertów i władz miejskich, a zwiększaniu kompetencji i umiejętności zawodowych towarzyszyła 

niemała satysfakcja z tego, że każdy z uczestników pozostawi w tym miejscu swoisty ślad po sobie!  

Program stażu rozpoczął się od zadań związanych z renowacją i konserwacją powierzchni 

betonowych w przestrzeni miejskiej. Podczas kolejnych dni grupa analizowała i realizowała zlecenia 

związane z pracami budowlanymi na różnego typu powierzchniach i materiałach budowlanych. Drugi 

temat stażu dotyczył zaś realizacji zlecenia na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich 

w budynku. Uczestnicy wykonali całość powierzonych zadań pod okiem mentorów – od analizy 

otrzymanego zlecenia, planowania prac i stworzenia harmonogramu, oceny kosztów i 

zapotrzebowania, przez kolejne stadia: konstrukcję i zabezpieczanie ścian działowych, stolarkę, prace 

wykończeniowe, po przygotowanie do odbioru i opracowanie protokołów zrealizowanych prac.  

Mobilność w grupie technik mechanik 

„Mechanicy” realizowali program stażu w lokalnych warsztatach samochodowych, gdzie zajmowali się 

różnymi typami pojazdów. Elementem szkolenia było również zastosowanie systemów 

informatycznych i narzędzi cyfrowych w pracy zakładu mechanicznego. Uczniowie zajmowali się 

kolejno przygotowaniem stanowisk pracy, poznawali nowe narzędzia, w tym systemy informatyczne 



znajdujące zastosowanie w różnych typach prac, analizowali zlecenia i planowali prace warsztatu, 

przeprowadzali zlecenia diagnostyczne i naprawcze.  

Ostatnią częścią stażu była praca na dokumentacji, tzn. zapoznanie się z elementami dokumentacji 

technicznej i technologicznej projektów, analiza otrzymanych przykładów oraz sporządzenie i ocena 

merytoryczna własnej dokumentacji na podstawie zrealizowanych w grupach prac.  

Rezultaty mobilności  

We wszystkich grupach ocena efektów materialnych i niematerialnych, wypracowywanych w ramach 

stażu przez uczestników, była bardzo wysoka. Niejednokrotnie nasi uczniowie zaskoczyli 

zagranicznych mentorów poziomem wiedzy, a przede wszystkim zaangażowaniem, z jakim 

podejmowali się realizacji powierzonych zadań. Zagraniczne praktyki były dla uczniów wspaniałą 

okazją do zastosowania dotychczas posiadanej wiedzy w praktyce – a także rozwoju kompetencji 

dzięki zdobywanemu doświadczeniu i poznawanym nowym metodom oraz technologiom. 

Ponadnarodowa płaszczyzna współpracy pozwoliła na zdobycie umiejętności cenionych w środowisku 

międzynarodowym, zgodnie ze standardami rynkowymi. Nie można zapomnieć oczywiście o języku 

angielskim – o ile codzienne funkcjonowanie w Grecji sprawiło, że uczniowie przełamali barierę 

językową i nabrali znacznie większej pewności siebie w komunikacji, to dzięki samemu stażowi 

poznali wartościowe słownictwo branżowe, ugruntowując tę wiedzę dzięki codziennej praktyce. Te 

doświadczenia pozwoliły zwiększyć potencjał młodzieży, zarówno w dalszej edukacji, jak i na rynku 

pracy… A pewni siebie i swoich umiejętności młodzi ludzie zaczęli mieć apetyt na więcej niż 

poszukiwanie dróg rozwoju w lokalnym wymiarze! 

 

Poznajemy Grecję, czyli kilka słów o programie kulturowym 

Zagraniczna mobilność pozwoliła wzmocnić nie tylko kompetencje zawodowe, ale również kluczowe 

uczestników. Wpływ na podniesienie ich poziomu miała także realizacja programu kulturowego, w 

ramach której młodzież mogła zwiedzić wybrane atrakcje Riwiery Olimpijskiej i jej okolic. Wycieczkom 

towarzyszyło wprowadzenie w kontekst historyczny, kulturowy i społeczny miejsc. Chociaż program 

stażu był bardzo napięty, udało się wygospodarować czas również na zwiedzanie… a głodni greckich 

wrażeń uczniowie byli gotowi wstać nawet o świcie, by cieszyć się urokami greckiego wybrzeża.  

Wśród zrealizowanych wycieczek w pamięci uczestników szczególnie zapisze się rejs na wyspę 

Skiathos. Dla wielu z nich było to pierwsze takie żeglarskie doświadczenie, a atmosfera podczas 

podróży dodatkowo dodała mu uroku. Kapitan statku zadbał o dobre samopoczucie wszystkich 

pasażerów: na pokładzie czekały na nas liczne animacje i nauka tradycyjnych greckich tańców, w tym 

Zorby. Kto do tej pory nie poczuł greckiego klimatu, z pewnością szybko to nadrobił, bawiąc się w 

rytmie krajowych przebojów i słynnych kompozycji. A widoki? Jeszcze nim dobiliśmy do brzegów 

wyspy, lazurowe morze i psotne delfiny zapierały dech w piersiach. Samo Skiathos to niezwykle 

malownicze miejsce, z pewnością warte odwiedzenia podczas wizyty w Grecji. Kolejnym 

przystankiem naszej wyprawy były Meteory. To niezwykle nieciekawe miejsce z wielu powodów: 

położone jest na unikatowych formacjach skalnych, których powstanie do dziś nie zostało w pełni 

wyjaśnione, a sam kompleks klasztorny to wspaniały przykład architektury sakralnej. Monastyry kryją 

wiele dzieł sztuki prawosławnej, a równie ciekawe jest samo życie zamieszkujących je mnichów.  

Te dwie wycieczki zostały zrealizowane w dniach wolnych od zajęć. Krótsze „eskapady” odbywaliśmy 

popołudniami, po stażu. Młodzież odwiedziła m.in. Stary Pantaleimon, Litochoro, Olimpijski Park 

Narodowy czy Platamonas. Nie możemy zapomnieć oczywiście o samej Leptokarii – niewielkie, 

turystyczne miasto zachwyciło nas przede wszystkim piękną plażą!  


