
Program praktyk zagranicznych dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-061616 „EUROPraktykA - Wysokie na start!” jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych  
im. S. Staszica  w Wysokiem Mazowieckiem ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
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Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem to placówka edukacyjna sektora kształcenia 
i szkolenia zawodowego, w skład której wchodzą technika o różnych 
profilach nauczania, w tym: gastronomiczne, hotelarskie, logistyczne, 
informatyczne czy ekonomiczne. Szkoła nie tylko doskonale 
wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z kształceniem 
i szkoleniem zawodowym na miejscu, będąc jednym z edukacyjnych 
liderów branży rolno-spożywczej podregionu łomżyńskiego, 
ale także działa na rzecz uatrakcyjniania oferty edukacyjnej, 
pozwalającej na pełniejszy rozwój uczniów, mogących swobodnie 
odnajdywać się później na rynku pracy. Dotychczas realizowana 
współpraca z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii 
czy Włoch pozwoliła na implementację projektów edukacyjnych 
umożliwiających beneficjentom rozwój osobisty i zawodowy 
poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych 
i interpersonalnych.

Realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie 
i szkolenia zawodowe, projekt „EUROPraktykA - Wysokie na start” 
jest kolejnym krokiem w rozwoju europejskiego wymiaru szkoły, 
będąc efektem współpracy Powiatu Wysokomazowieckiego oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem z podmiotami greckimi. Kluczową rolę odgrywa 
tu zaangażowanie doświadczonego partnera – firmy Olympus 

Education Services Single Member P.C., a w dalszej kolejności także 
współpracujących z nią podmiotów wybranych branży, w tym 
gastronomicznej, żywieniowej, rolno-spożywczej, informatycznej, 
ekonomicznej czy logistycznej.

Szkoła podejmuje szereg działań, aby wychodzić naprzeciw 
pojawiającym się potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności, 
w tym przede wszystkim uczniów i przedstawicieli lokalnego 
i regionalnego rynku pracy. W związku z tym, swoimi działaniami 
stara się nawiązywać do najwyższych standardów polskich 
i europejskich, dając swoim uczniom możliwość zdobywania 
wiedzy, umiejętności i bezcennego doświadczenia związanego 
nie tylko z naukami pobieranymi na co dzień w samej szkole. 
Równie dużą wagę przywiązuje się do form praktycznej nauki 
zawodu, których duża część jest realizowana we współpracy 
z zagranicznymi partnerami, prowadzącymi swoje działania na 
skalę międzynarodową, przede wszystkim ogólnoeuropejską. 
Wspólne projekty ponadnarodowe nie tylko pozwalają na 
uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego w placówce w perspektywie 
krótkoterminowej, ale także na utrzymywanie trendu ciągłego 
rozwoju posiadanej oferty oraz zwiększenie konkurencyjności szkoły 
na regionalnym rynku edukacyjnym, przyczyniając się do kreowania 
kolejnych szans i możliwości we współpracy z polskimi i zagranicznymi 
pracodawcami czy instytucjami sektora edukacyjnego.

EUROPraktykA - Wysokie na start
czyli program Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych 
im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

w Wysokiem Mazowieckiem

ZSZ im. Stanisława Staszica

ul. Jagiellońska 4 
18-200 Wysokie Mazowieckie

+48 86 275 25 88
zesp_szk_zaw@o2.pl

www.zszwysmaz.podlasie.pl
www.facebook.com/ZSZ-im-Stanisława- Staszica- 
w-Wysokiem-Mazowieckiem- 473329062871679

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
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Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia 
zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 
i osobistego 82 uczniów ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem, w tym 
wsparcie uczestników w zakresie rozwoju kompetencji oraz 
realizację 2-tygodniowych praktyk zagranicznych w greckich 
przedsiębiorstwach.

Celami szczegółowymi, wpisującymi się w realizację celu głównego są:
1. Przygotowanie i realizacja programów praktyk dla 5 kierunków 

kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
technologii żywności, technik informatyk, technik logistyk oraz 
technik ekonomista;

2. Realizacja 2 mobilności, obejmujących grupy 40 i 42 uczniów;
3. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 55 uczniów 

z mniejszymi szansami;
4. Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz 

społecznych 82 uczestników, a za ich pośrednictwem wywarcie 
wpływu na kształtowanie świadomości europejskiej lokalnej 
społeczności;

5. Zwiększenie mobilności uczniów ZSZ poprzez promocję krajów 
europejskich;

6. Rozwój międzynarodowego partnerstwa, w tym nawiązanie 
trwałej współpracy z przynajmniej 4 greckimi podmiotami 
wybranych branży;

7. Zdobycie nowego doświadczenia oraz rozwój kompetencji kadry 
ZSZ w oparciu o realizację współpracy z greckimi podmiotami 
rynku pracy, w tym poprzez wymianę dobrych praktyk oraz 
adaptację dobrych wzorców;

8. Dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy na podstawie zintensyfikowanej 
wymiany dobrych praktyk z zagranicznymi partnerami;

9. Rozwój oraz wdrożenie narzędzi certyfikacji i walidacji, 
pozwalających na wzrost uznawalności kompetencji 
i kwalifikacji uczestników za granicą;

10. Rozwój europejskiego wymiaru szkoły w oparciu 
o uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej;

11. Promocja możliwości kreowanych przez szkolnictwo zawodowe 
oraz wspierających programów, takich jak Erasmus+.

Osiągnięcie powyższych celów przyczynia się do poprawy 
zdecydowanej większości kluczowych obszarów wymagających 
poprawy (rozwój współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, rozwój 
kompetencji kadry kierowniczej i pedagogicznej, modernizacja 
infrastruktury i treści kształcenia zawodowego ZSZ oraz rozwój oferty 
edukacyjnej i podniesienie atrakcyjności Szkoły) oraz zaspokojenia 
następujących potrzeb:

 » Konieczności rozwoju sieci kontaktów międzynarodowych - 
nawiązanie nowych partnerstw, ich pogłębienie i utrwalenie;

 » Konieczności podniesienia jakości nauczania przedmiotów 
zawodowych - poprzez wymianę dobrych praktyk oraz adaptację 
wzorców na potrzeby rozwoju oferty edukacyjnej;

PROGRAM PRAKTYK 
dla 40 uczniów 

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
w zawodach

MOBILNOŚĆ 
28.10-08.11.2019

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik technologii żywności

technik ekonomista
technik informatyk

cele projektu
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Uczniowie kształcący się w ramach zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych, odbyli swoje 2-tygodniowe praktyki w restauracji 
hotelowej, przynależącej do greckiego obiektu hotelowego 
o standardzie 4* Poseidon Palace, realizując program obejmujący 
w sumie 80 godzin praktyk. W jego ramach poszczególne zadania 
były realizowane w każdej z 3 części gastronomicznych: kuchennej, 
restauracyjnej i barowej. W związku z tym, aby uczestnicy projektu 
osiągnęli szereg zakładanych efektów kształcenia, wykorzystane 
zostało podejście holistyczne, nastawione na rozwój wiedzy, 
umiejętności i postaw, wpisujących się w szeroki zakres kompetencji. 
W ramach mobilności dedykowanych praktykom zawodowym, 
dominowały ćwiczenia praktyczne pod okiem mentorów i praktyków 
branży, które pozwoliły na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy 
teoretycznej i rozwój umiejętności praktycznych. Wykorzystywane 
było zarówno podejście zindywidualizowane, jak i grupowe, 
w zależności od wykonywanych zadań. W ramach wdrożenia do pracy, 
jak i ich codziennych obowiązków, znalazło się między innymi:

 » Poznanie zasad organizacji stanowisk pracy kucharza, kelnera, 
barmana;

 » Poznanie metod i systemów zapewniania właściwej jakości 
zdrowotnej żywności – regulacje prawne, branżowe i procedury 
zakładowe;

 » Pobieranie, zabezpieczanie i przechowywanie próbek 
kontrolnych żywności;

 » Zapoznanie się z systemem przechowywania i magazynowania 
w obiekcie gastronomicznym;

 » Wskazywanie właściwych metod i technik obróbki 
i przechowywania surowców;

 » Zapoznanie się z wybranymi recepturami oraz dostępnością 
składników i półskładników regionalnych – oliwa z oliwek, 
ser feta;

 » Dobieranie, przygotowywanie i wykorzystanie lokalnych 
składników i produktów;

 » Praca na wybranych stanowiskach – kucharz, kelner, barman, 
przy asyście mentorów;

 » Obsługa maszyn, w tym ekspresów, spieniaczy i innych służących 
wykonywaniu pracy baristy i barmana;

 » Przygotowywanie sali restauracyjnej;
 » Serwis restauracyjny;
 » Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 

gastronomicznej;
 » Przeprowadzanie oceny organoleptycznej surowców, dodatków 

do żywności i materiałów pomocniczych;

technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych

 » Konieczności ciągłego rozwoju doświadczenia kadry 
kierowniczej oraz kadry pedagogicznej;

 » Wzrostu poziomu świadomości i zainteresowania innymi 
kulturami - poprzez otwarcie uczestników oraz kadry na nową 
kulturę oraz wdrożenie szeregu działań we współpracy 
z greckimi partnerami;

 » Rozwoju europejskiego wymiaru szkoły - poprzez rozwój 
współpracy z partnerami oraz włączenie do oferty praktyk 
zagranicznych w Grecji.

W ramach I części projektu, wdrażanej od czerwca do grudnia 
2019, w terminie 28.10-08.11.2019 zrealizowano pierwszą z dwóch 
przewidzianych mobilność zagranicznych, dedykowaną praktykom 
zawodowym grupy 40 uczestników, a w tym:

 » 7 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych,

 » 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii 
żywności,

 » 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk,
 » 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia 
najwyższego stopnia bezpieczeństwa i komfortu pobytu, 
uczestnicy pracowali w miejscach sprawdzonych, na stanowiskach 
przygotowanych do realizacji zadań przez uczniów szkół średnich, 
przy wsparciu opiekunów i mentorów, z podziałem na grupy 
zawodowe, a następnie zespoły robocze. Łączyli elementy pracy 

indywidualnej i zespołowej w ramach wykonywania zadań 
zawodowych, często wymagających wyjścia poza ich strefę komfortu 
i zmierzenia się z wyzwaniami zawodowymi. Wykorzystano 
podejście holistyczne, nastawione na rozwój wiedzy, umiejętności 
i postaw, wpisujących się w szeroki zakres kompetencji. Aby 
zintensyfikować proces rozwoju uczestników stawiających sobie 
także swoje cele indywidualne związane z rozwojem zawodowym, 
osobistym, kompetencjami językowymi czy przełamaniem 
własnych barier, realizacji działań towarzyszyły codzienne czynności 
monitorująco-ewaluacyjne, służące wyciąganiu wniosków oraz 
ponownemu przepracowaniu osiąganych w czasie pobytu za granicą 
korzyści. Uczestnicy zapisywali informacje o swoich osiągnięciach 
i wnioskach w dzienniczkach praktyk, a opiekunowie szkolni 
i mentorzy realizowali elementy monitoringu i bieżącej ewaluacji, 
wykorzystując wypracowane przez partnerów narzędzia. Uczniowie 
oprócz realizacji zadań i obowiązków zawodowych pod okiem 
opiekunów i mentorów wspierających cały proces przy pomocy 
metod monitoringu i mentoringu, rozwijali także swoje kompetencje 
w ramach zorganizowanych form spędzania czasu wolnego, w tym 
elementów programu kulturowego. W jego ramach pojawiło się 
wiele elementów, których bliższe poznanie pozwoliło uczestnikom 
na rozwój szeregu kompetencji kluczowych, w tym przede wszystkim 
tych kulturowych i społecznych. Tak spędzony okres pobytu w Grecji 
został zakończony podsumowaniem przebytego procesu kształcenia, 
wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych, wręczeniem certyfikatów, 
pozwalając także wstępnie ocenić stopień osiągnięcia postawionych 
celów i wypracowania zakładanych rezultatów.
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 » Przygotowywanie i serwowanie wybranych dań kuchni 
europejskiej oraz śródziemnomorskiej.

Taki względnie szeroki zakres obowiązków, a także stworzenie 
przestrzeni dla poruszania się w swoim naturalnym środowisku pracy 
w sposób samodzielny, pozwoliło uczestnikom na rozwinięcie szeregu 
kompetencji zawodowych, a w ich ramach:

Wiedzy z zakresu:
 » Potencjalnych zagrożeń przy produkcji żywności oraz 

tych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń 
gastronomicznych służących produkcji żywności;

 » Zasad racjonalnego wykorzystywania surowców;
 » Dostępności i właściwości poszczególnych produktów, surowców 

i ich zastosowania;
 » Zasad stosowania oceny organoleptycznej;
 » Stosowania procedur obowiązujących w gastronomii w celu 

zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 » Zasad stosowania maszyn i narzędzi w obiekcie 

gastronomicznym;
 » Rodzajów opakowań i magazynów do celów przechowywania;
 » Oznakowania produktów i żywności.

Umiejętności z zakresu:
 » Identyfikowania, określania i unikania zagrożeń związanych 

z użytkowaniem urządzeń gastronomicznych;
 » Wyjaśniania i stosowania zasad organizowania stanowiska pracy 

podczas wykonywania różnych zadań zawodowych;
 » Identyfikowania surowców, dodatków do żywności i materiałów 

pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej;
 » Stosowania zasad racjonalnego żywienia planując posiłki;
 » Stosowania zasad oceny organoleptycznej;
 » Dobierania dodatków do przygotowanych potraw;
 » Selekcji produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 

a także dokonywania procesu ich obróbki i przygotowania;
 » Poznawania receptur sporządzania przekąsek i dań kuchni 

regionalnej, w tym na bazie warzyw oraz owoców morza, 
np. krewetek;

 » Zapoznania się i sporządzania sosów na bazie pomidorów, oliwy 
z oliwek, jogurtu, wina białego, czosnku;

 » Zapoznania się z procesem przygotowania dań 
„międzynarodowych”: past, pizzy, owoców morza, wybranych 
rodzajów mięs i innych;

 » Przygotowywania wybranych dań serwowanych standardowo na 
śniadania, obiady i kolacje w obiektach gastronomicznych;

 » Stosowania przyjętych zasad porcjowania, dekoracji (aranżacji) 
potraw lub napojów;

 » Przygotowywania sali konsumpcyjnej zgodnie z zasadami 
zaopatrzenia sali restauracyjnej.
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Uczniowie kształcący się w ramach zawodu technik technologii 
żywności, odbyli swoje 2-tygodniowe praktyki w restauracji 
hotelowej, przynależącej do greckiego obiektu hotelowego 
o standardzie 4* Poseidon Palace, realizując program obejmujący 
w sumie 80 godzin praktyk. W jego ramach poszczególne zadania 
były realizowane w każdej z 2 części związanych z produkcją 
spożywczą/gastronomiczną: kuchennej i cukierniczej, pracując 
na takich stanowiskach jak pomoc kuchenna, masarz, cukiernik 
i piekarz. W związku z tym, aby uczestnicy projektu osiągnęli szereg 
zakładanych efektów kształcenia, wykorzystane zostało podejście 
holistyczne, nastawione na rozwój wiedzy, umiejętności i postaw, 
wpisujących się w szeroki zakres kompetencji. W ramach mobilności 
dedykowanych praktykom zawodowym, dominowały ćwiczenia 
praktyczne pod okiem mentorów i praktyków branży, które pozwoliły 
na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej i rozwój 
umiejętności praktycznych. Wykorzystywane było zarówno podejście 
zindywidualizowane, jak i grupowe, w zależności od wykonywanych 
zadań. W ramach wdrożenia do pracy, jak i ich codziennych 
obowiązków, znalazło się między innymi:

 » Poznanie zasad organizacji stanowisk pracy kucharza, 
cukiernika;

 » Poznanie zasad racjonalnego żywienia;
 » Poznanie metod i systemów zapewniania właściwej jakości 

zdrowotnej żywności – regulacje prawne, branżowe i procedury 
zakładowe;

 » Pobieranie, zabezpieczanie i przechowywanie próbek 
kontrolnych żywności;

 » Zapoznanie się z systemem przechowywania i magazynowania 
w obiekcie produkcyjno-gastronomicznym;

 » Wskazywanie właściwych metod i technik obróbki 
i przechowywania surowców;

 » Zapoznanie się z wybranymi recepturami oraz dostępnością 
składników i półskładników regionalnych – oliwa z oliwek, 
ser feta;

 » Planowanie procesu technologicznego produkcji żywności;
 » Dobieranie, przygotowywanie i wykorzystywanie lokalnych 

składników i produktów;
 » Praca na wybranych stanowiskach – pomoc kuchenna, masarz, 

cukiernik i piekarz, przy asyście mentorów;
 » Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 

spożywczo-gastronomicznej;
 » Przeprowadzanie oceny organoleptycznej surowców, dodatków 

do żywności i materiałów pomocniczych;
 » Dobieranie surowców do produkcji wybranych wyrobów 

piekarskich, cukierniczych i mięsnych;

technik technologii  
żywności



12 13

 » Asystowanie przy produkcji wyrobów piekarskich, cukierniczych, 
mięsnych.

Taki względnie szeroki zakres obowiązków, a także stworzenie 
przestrzeni dla poruszania się w swoim naturalnym środowisku pracy 
w sposób samodzielny, pozwoliło uczestnikom na rozwinięcie szeregu 
kompetencji zawodowych, a w ich ramach:

Wiedzy z zakresu:
 » Potencjalnych zagrożeń przy produkcji żywności oraz 

tych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń 
gastronomicznych służących produkcji żywności;

 » Środków ochrony indywidualnej do wykonywania zadań na 
różnych stanowiskach pracy;

 » Zasad racjonalnego wykorzystywania surowców;
 » Dostępności i właściwości poszczególnych produktów, surowców 

i ich zastosowania;
 » Zasad stosowania oceny organoleptycznej;
 » Dobierania parametrów technologicznych do produkcji 

wyrobów spożywczych;
 » Stosowania procedur obowiązujących w gastronomii w celu 

zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 » Rodzajów maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji 

wyrobów spożywczych oraz zasad ich stosowania;
 » Warunków magazynowania wyrobów gotowych;
 » Rodzajów surowców, dodatków do żywności oraz materiałów 

pomocniczych stosowanych do produkcji wyrobów piekarskich, 
cukierniczych i mięsnych.

Umiejętności z zakresu:
 » Określania i unikania zagrożeń związanych z użytkowaniem 

urządzeń wykorzystywanych w produkcji żywności;
 » Wyjaśniania i stosowania zasad organizowania stanowiska 

podczas wykonywania różnych zadań zawodowych;
 » Prowadzenia gospodarki odpadami;
 » Identyfikowania surowców, dodatków do żywności i materiałów 

pomocniczych stosowanych w produkcji żywności;
 » Stosowania zasad racjonalnego żywienia planując posiłki;
 » Przeprowadzania oceny organoleptycznej półproduktów 

i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu 
technologicznego;

 » Dobierania surowców, dodatków do żywności i materiałów 
pomocniczych do produkcji żywności oraz wykonywania 
czynności związanych z ich przygotowywaniem;

 » Użytkowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji 
żywności;

 » Dobierania warunków i sposobu przechowywania żywności 
zgodnie z oznakowaniem;

 » Wskazywania rodzaju magazynu do przechowywania 
określonego środka żywności;

 » Produkcji wyrobów piekarskich, cukierniczych i mięsnych.
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Uczniowie kształcący się w ramach zawodu technik ekonomista, 
odbyli swoje 2-tygodniowe praktyki w ramach stanowisk 
przygotowanych we współpracy z greckim biurem księgowo-
rachunkowym GS Accounting, realizując program obejmujący 
w sumie 80 godzin praktyk. W jego ramach poszczególne zadania 
były realizowane w każdej z części działalności: prac biurowych, 
u klientów (przeprowadzanie inwentaryzacji), dziale analiz 
i sprawozdań, pracując na takich stanowiskach jak księgowy, 
konsultant, analityk. W związku z tym, aby uczestnicy projektu 
osiągnęli szereg zakładanych efektów kształcenia, wykorzystane 
zostało podejście holistyczne, nastawione na rozwój wiedzy, 
umiejętności i postaw, wpisujących się w szeroki zakres kompetencji. 
W ramach mobilności dedykowanych praktykom zawodowym, 
dominowały ćwiczenia praktyczne pod okiem mentorów i praktyków 
branży, które pozwoliły na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy 
teoretycznej i rozwój umiejętności praktycznych. Wykorzystywane 
było zarówno podejście zindywidualizowane, jak i grupowe, 
w zależności od wykonywanych zadań. W ramach wdrożenia do pracy, 
jak i ich codziennych obowiązków, znalazło się między innymi:

 » Wprowadzenie do obsługi programów wykorzystywanych 
w pracy;

 » Zapoznanie się z obiegiem dokumentów w placówce;
 » Ewidencjonowanie, przechowywanie i rozdzielanie 

dokumentów/korespondencji;
 » Wykorzystywanie korespondencji seryjnej;
 » Przygotowanie umów, aneksów w MS Word;
 » Zapoznanie się z terminologią z zakresu magazynowania;
 » Prace pomocnicze w dziale kadr;
 » Zasady prowadzenia i przechowywania teczek personalnych;
 » Ochrona danych osobowych;
 » Wprowadzenie do analiz ekonomicznych w MS Excel;
 » Archiwizacja dokumentów księgowych;
 » Analizy przy pomocy tabel przestawnych;
 » Zapoznanie z funkcjonowaniem działu księgowego firmy;
 » Formy i techniki ewidencji księgowej;
 » Amortyzacja środków trwałych;
 » Wprowadzenie do baz danych;
 » Wprowadzenie do rodzajów i metod inwentaryzacji;
 » Wykonywanie elementów inwentaryzacji;
 » Sporządzanie dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
 » Poznanie elementów analizy ekonomicznej;
 » Przeprowadzanie analizy ekonomicznej;
 » Sporządzanie biznesplanu wybranej działalności.

Taki względnie szeroki zakres obowiązków, a także stworzenie 

technik  
ekonomista
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Uczniowie kształcący się w ramach zawodu technik informatyk, odbyli 
swoje 2-tygodniowe praktyki w ramach stanowisk przygotowanych 
we współpracy z grecką firmą informatyczną Gouthas Athanassios 
E. Computer Retail & Service, realizując program obejmujący 
wsumie 80 godzin praktyk. W jego ramach poszczególne zadania 
były realizowane w każdej z części działalności: prac biurowych, 
dziale testowym, u klientów (diagnostyka, naprawa i montaż sprzętu 
komputerowego), pracując na takich stanowiskach jak diagnosta, 
monter, informatyk. W związku z tym, aby uczestnicy projektu 
osiągnęli szereg zakładanych efektów kształcenia, wykorzystane 
zostało podejście holistyczne, nastawione na rozwój wiedzy, 
umiejętności i postaw, wpisujących się w szeroki zakres kompetencji. 
W ramach mobilności dedykowanych praktykom zawodowym, 
dominowały ćwiczenia praktyczne pod okiem mentorów i praktyków 
branży, które pozwoliły na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy 
teoretycznej i rozwój umiejętności praktycznych. Wykorzystywane 
było zarówno podejście zindywidualizowane, jak i grupowe, 
w zależności od wykonywanych zadań. W ramach wdrożenia do pracy, 
jak i ich codziennych obowiązków, znalazło się między innymi:

 » Obserwacja i nauka czynności związanych z informatyczno-
techniczną analizą funkcjonowania systemów komputerowych 
i urządzeń peryferyjnych;

 » Rozróżnianie parametrów sprzętu komputerowego;
 » Sporządzanie prostej specyfikacji technicznej stanowisk 

komputerowych w zakładzie pracy;
 » Konfiguracja sprzętu i oprogramowania komputerowego do 

różnych zastosowań;
 » Testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego;
 » Instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego i aplikacji;
 » Wykonywanie czynności montażowych;
 » Serwisowanie sprzętu komputerowego - laptopów, tabletów;
 » Tworzenie oprogramowania;
 » Wprowadzenie do programowania obiektowego na przykładzie 

MS Excel i języka VBA;
 » Porównanie podstawy programowania w kilku językach;
 » Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej:
 » Rozpoznawanie topologii lokalnych sieci komputerowych;
 » Rozpoznawanie urządzeń sieciowych na podstawie opisu, 

symboli graficznych i wyglądu;
 » Konfigurowanie ruterów i urządzeń zabezpieczających typu 

zapora sieciowa (ang. firewall) oraz urządzeń dostępu do 
bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;

 » Monitorowanie pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
 » Administracja siecią komputerową;
 » Tworzenie instalacji strukturalnej;
 » Zaciskanie przewodów sieciowych i gniazd ethernetowych;

technik  
informatyk

przestrzeni dla poruszania się w swoim naturalnym środowisku pracy 
w sposób samodzielny, pozwoliło uczestnikom na rozwinięcie szeregu 
kompetencji zawodowych, a w ich ramach:

Wiedzy z zakresu:
 » Pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 » Zagrożeń związanych z występowaniem szkodliwych czynników 

w środowisku pracy;
 » Zasad organizowania stanowiska pracy zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami i przepisami;
 » Przepisów prawa międzynarodowego stosowanych przez 

przedsiębiorstwa podczas prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej, w tym przepisów prawa magazynowego 
i handlowego;

 » Powiązań między przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność gospodarczą w różnych branżach;

 » Form organizacyjno-prawnych działania przedsiębiorstw;
 » Rodzajów wykorzystywanego sprzętu;
 » Terminologii z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 » Standardów form korespondencji służbowej;
 » Rodzajów dokumentacji księgowej i ekonomicznej;
 » Sposobów doboru i analizy danych statystycznych;
 » Rodzajów i metod obliczania i interpretowania podstawowych 

miar ekonomicznych;
 » Elementów analizy ekonomicznej.

Umiejętności z zakresu:
 » Obsługi urządzeń i sprzętu biurowego;
 » Prowadzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia 

działalności gospodarczej;
 » Prowadzenia korespondencji w działalności gospodarczej;
 » Optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności 

gospodarczej;
 » Sporządzania dokumentów związanych z obrotem materiałami, 

towarami i usługami;
 » Obliczania zapasów, wskaźników, podatków bezpośrednich 

i pośrednich;
 » Sporządzania ewidencji;
 » Obliczania i interpretowania wskaźników dot. kondycji 

przedsiębiorstwa;
 » Planowania budżetów;
 » Sporządzania biznesplanów;
 » Przygotowywania informacji z zakresu danych finansowych 

oraz wskaźników przedsiębiorstwa niezbędnych do analiz 
ekonomicznych i sprawozdawczości.
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 » Testowanie i usuwanie problemów w sieci strukturalnej;
 » Administracja siecią komputerową - programy do administracji 

sieciami komputerowymi;
 » Instalacja switcha zarządzalnego;
 » Serwisowanie oprogramowania.

Taki względnie szeroki zakres obowiązków, a także stworzenie 
przestrzeni dla poruszania się w swoim naturalnym środowisku pracy 
w sposób samodzielny, pozwoliło uczestnikom na rozwinięcie szeregu 
kompetencji zawodowych, a w ich ramach:

Wiedzy z zakresu:
 » Zasad organizowania stanowiska pracy zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami i przepisami;
 » Rozróżniania i interpretowania parametrów sprzętów 

komputerowych;
 » Charakteryzowania informatycznych systemów komputerowych;
 » Terminologii dotyczącej sieci komputerowych;
 » Rodzajów i charakteryzowania oprogramowania oraz urządzeń 

sieciowych;
 » Programów komputerowych wspomagających wykonywanie 

zadań;
 » Rozpoznawania topologii sieci komputerowych oraz protokołów 

sieci lokalnych;
 » Funkcji, budowy i zasad działania urządzeń peryferyjnych 

i sieciowych.

Umiejętności z zakresu:
 » Dobierania urządzeń techniki komputerowej do określonych 

warunków technicznych;
 » Montowania komputerów osobistych i serwerów z podzespołów;
 » Instalowania i aktualizowania systemów operacyjnych 

i oprogramowania użytkowego;
 » Wykonywania konfiguracji systemu komputerowego;
 » Stosowania poleceń systemów operacyjnych;
 » Udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
 » Posługiwania się narzędziami do diagnozy i naprawy sprzętu 

komputerowego;
 » Tworzenia i przywracania kopii danych;
 » Lokalizowania oraz usuwania uszkodzeń sprzętowych;
 » Instalowania, konfigurowania i aktualizowania sterowników 

urządzeń;
 » Dobierania elementów lokalnych sieci komputerowych;
 » Dobierania przyrządów i urządzeń do montażu sieci 

komputerowych;
 » Montowania okablowania sieciowego;
 » Przygotowywania urządzeń peryferyjnych systemu 

komputerowego do pracy i ich konfigurowania;
 » 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.
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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 działaniami, 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 zamieszkany 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 Folkloru. Wszystkiemu nieprzerwanie 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 

program kulturowy
Meteory – Olimp –   
Thessaloniki – Skiathos  
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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, 
ale 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 wyspiarskiej: kuchni, architektury, 
czy też muzyki, tańców, gier i zabaw, które były prowadzone 
podczas wycieczki.
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Projekt przyczynia się do osiągnięcia wielu celów Europejskiego Planu 
Rozwoju ZSZ, wypełniając szereg potrzeb i obszarów wymagających 
poprawy, w tym: 

 » podnosząc kwalifikacje uczniów,
 » zwiększając uznawalność wypracowywanych efektów 

kształcenia, 
 » podnosząc kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej, 
 » pozytywnie wpływając na współpracę ze środowiskiem 

zewnętrznym, 
 » rozwijając europejski wymiar i wizerunek ZSZ, 
 » dając podstawę do modernizacji realizowanych programów 

kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Projekt pozwalając na rozwój sieci kontaktów, kadry czy poszerzenie 
oferty edukacyjnej stanowi kolejny krok w kierunku wzrostu 
atrakcyjności oraz podniesienia jakości kształcenia i szkolenia 
zawodowego w szkole i w regionie, dając impuls do pozytywnych 
zmian oraz motywując do dalszej pracy.

Rezultaty projektu należy traktować jako szeroko rozumiany 
wpływ, którego bezpośrednimi beneficjentami są jego uczestnicy. 
Podstawową korzyścią jest ich rozwój w zakresie opisywanych 
wcześniej kompetencji zawodowych, językowych, ale także 
społecznych. Wśród tych ostatnich znalazły się prezentowane przez 
uczniów w życiu codziennym oraz w trakcie pracy aktywne, otwarte 
i przedsiębiorcze postawy, pozwalające im na:

 » Uwzględnienie na co dzień i w pracy zasad kultury i etyki;
 » Większą samodzielność w wykonywaniu zadań, w tym 

zawodowych;
 » Kreatywną i konsekwentną realizację zadań;
 » Skuteczne planowanie działań i zarządzanie czasem;
 » Przewidywanie skutków podejmowanych działań;
 » Ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania;
 » Otwartość na różnorodność i zmiany;
 » Radzenie sobie ze stresem;
 » Wykazywanie się komunikatywnością;
 » Stosowanie metod i technik rozwiązywania problemów;
 » Efektywną współpracę w zespole.

Za pośrednictwem uczestników i działań następczych, w które są oni 
angażowani, realizacja projektu generuje także szerszy pozytywny 
wpływ na szkolną oraz lokalną społeczność. Wszystko to przyczynia 
się wzrostu motywacji do nauki wśród innych uczniów, a także 
kolejnych „roczników”, widzących od samego początku wielość 
istniejących możliwości, do skorzystania z których niezbędne jest 
systematyczne podnoszenie swoich osiągnięć. Z każdym kolejnym 
realizowanym projektem i mobilnościami zagranicznymi, widoczny 
jest wzrost poziomu kształcenia i wyników uczniów posiadających 
dodatkowy impuls w postaci możliwości wyróżnienia osób o wysokich 
wynikach w nauce. Wyjazd względnie dużej grupy, stanowiącej 
jednak jedynie ok. 15% całej szkolnej społeczności, stanowi zachętę 

dla młodszych uczniów nie objętych praktykami zawodowymi, a także 
dla rówieśników uczestników, którzy chcąc wyjechać na podobne 
działania w przyszłości, muszą intensyfikować swoje wysiłki na rzecz 
poprawienia ocen, zachowania, poziomu aktywności itd. 

Wszystko to przyczynia się do rozwoju potencjału ZSZ, będącego 
zdolnym do rozwoju kolejnych inicjatyw, mających przyczyniać się do 
rozwoju uczniów, kadry, a także samej szkoły, wokół której skupiają 
się członkowie lokalnej społeczności.

Projekt jest jednym z elementów służących rozwojowi oferty 
edukacyjnej oraz programów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
możliwemu dzięki wzbogaceniu działań o praktyki zagraniczne 
realizowane we współpracy z greckimi partnerami oraz dzięki 
wymianie dobrych praktyk i rozwojowi kadry ZSZ. Modernizacja 
treści kształcenia, dostosowanych do obecnych potrzeb uczniów 
oraz oczekiwań i wymagań przedsiębiorców i rynku pracy, pozwala 
na stworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej i aktywnie reagującej 
na zmiany wynikające z zachodzących procesów społeczno-
gospodarczych, propagując idee i wartości integracji Unii Europejskiej 
oraz współpracy międzynarodowej, w tym w ramach programu 
Erasmus+, przynoszących szereg korzyści młodzieży i nie tylko.

Rozwój europejskiej sieci kontaktów w ramach projektu możliwy jest 
nie tylko przez wdrożenie modelu współpracy z greckim partnerem, ale 
także tamtejszymi przedsiębiorstwami, innymi podmiotami, a także 
poprzez zaprezentowanie Szkoły jako podmiotu otwartego na wszelkie 
formy współdziałania w kraju i za granicą. Pozwala to otworzyć kolejne 
możliwości na rynku regionalnym i krajowym, zarówno w kwestii 
współpracy z rynkiem pracy, ale także z innymi szkołami, które na 
przykładzie ZSZ widzą w jaki sposób dzięki unijnym funduszom 
można brać udział w wielu różnorodnych i ciekawych działaniach 
projektowych. ZSZ rozszerza swoją strategię umiędzynarodowienia, 
nawiązując i realizując współpracę z kolejnym państwem UE 
i podmiotami rynku pracy w branżach stanowiących bezpośrednie 
zainteresowanie szkoły wobec kształconych kierunków i zawodów.

Wszystko to służy wzmocnieniu pozytywnego wizerunku szkoły 
w lokalnej i regionalnej społeczności. W pierwszej kolejności, 
jest to możliwe dzięki włączeniu względnie dużej grupy uczniów, 
odnoszących realne korzyści z uczestnictwa w projekcie. Korzyści 
takie jak rozwój kompetencji zawodowych, zdobycie nowych wiedzy 
i umiejętności, wypracowanie odpowiedzialnych, otwartych postaw 
obywatelskich, przekładających się w najbliższej przyszłości na 
funkcjonowanie lokalnej społeczności, zwiększenie świadomości 
kulturowej oraz otwartości i aktywności jej członków, rozwój 
przedsiębiorstw, w których uczniowie i absolwenci znajdą pracę. 
Projekt stworzył uczniom możliwość nie tylko poznania, ale również 
przeniesienia standardów pracy z zagranicznych przedsiębiorstw 
na grunt lokalny. W dalszej kolejności skutkuje to także rozwojem 
potencjału organizacyjnego szkoły, która tak w trakcie, jak i po 
realizacji projektu i wdrożeniu dobrych poznanych wzorców, 
stopniowo staje się jeszcze efektywniejszym inicjatorem lokalnych 
działań, służących rozwojowi lokalnej społeczności.

rezultaty projektu
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Jednym z celów projektu było stworzenie możliwości rozwoju 
zawodowego dla uczniów ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem, poprzez 
zorganizowanie zawodowych praktyk zagranicznych, mających na 
celu zdobycie i rozwinięcie zarówno kompetencji zawodowych, 
jak i innych kluczowych kompetencji takich jak przedsiębiorczość, 
komunikatywność (również w języku obcym), praca indywidualna 
oraz w grupie. Zrealizowany program dla poszczególnych zawodów 
stanowił jednocześnie uzupełnienie podstawy programowej 
realizowanej przez ZSZ im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem. Dla potwierdzenia przebytego procesu rozwoju 
oraz aktywności projektowej uczestników, każdy z zaangażowanych 
uczniów na zakończenie okresu kształcenia zawodowego spędzonego 
za granicą otrzymał:

1. Arkusz oceny wykorzystujący elementy systemu ECVET, 
zawierający ocenę postępów zawodowych – na bazie obserwacji 
i oceny opiekuna z zakładu praktyk zebrana przez uczestnika 
ilość punktów określiła u niego przyrost umiejętności 
zawodowych, a po przeliczeniu pozwoliła na wystawienie 
oceny decydującej o zaliczeniu okresu spędzonego za granicą 
i mogącej być ujętą na świadectwie ukończenia szkoły (w ramach 
oceny cząstkowej lub końcowej praktyk zawodowych).

2. Certyfikat programowy wystawiony przez organizację 
przyjmującą – uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty 
pomyślnego ukończenia okresu kształcenia zawodowego 
za granicą, przygotowane przez przedstawicieli firm 
przyjmujących, które zostały także zatwierdzone przez szkołę, 
będącą organizacją wysyłającą, mogącą potwierdzić uzyskane 
przez uczniów w trakcie całego cyklu kształcenia zawodowego 
kompetencje. Możliwość wystawienia certyfikatu była 
uzależniona od poczynionych przez opiekunów i mentorów 
obserwacji, spostrzeżeń oraz posiadanej dokumentacji 
(np. arkuszy oceny oraz dzienniczków praktyk).

3. Dokument Europass-Mobilność wystawiony przez szkołę, będący 
oceną opisową osiągnięć uczestnika, zawierający szczegółowy 
opis czynności stażowych, wiedzy i umiejętności nabytych 
podczas realizacji mobilności zawodowej w Grecji. Dokument 
ten został przygotowany i wystawiony zarówno w wersji 
polskiej, jak i angielskiej, poszerzając tym samym zakres jego 
uznawalności, także przez firmy anglojęzyczne, w których 
uczniowie być może będą kiedyś szukać pracy.

certyfikaty

Partnerem pełniącym w projekcie rolę organizacji przyjmującej 
dla działań służących wdrożeniu I mobilności uczniów była 
grecka firma Olympus Education Services Single Member P.C., 
działająca w branży turystycznej oraz IT, świadcząca usługi oraz 
szkoląca młodzież, będąc jednocześnie organizatorem inicjatyw 
szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych z Grecji i innych 
państw, we współpracy z przedsiębiorstwami branży hotelarsko-
gastronomicznej, rolniczej, logistyczno-spedycyjnej oraz IT. 

Profesjonalny zespół koordynatorów i mentorów praktyk, posiadane 
doświadczenie w realizacji analogicznych projektów oraz szerokie 
grono partnerów, z którymi prowadzona jest stała współpraca 
przy realizacji programów stażowych dla młodzieży, pozytywnie 
wpłynęły na realizację projektu poprzez stworzenie odpowiednich 
warunków do rozwoju dla uczniów wybranych kierunków 
i zawodów.

partner grecki
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