
Projekt „Stażyści z Naruszewicza - z ziemi greckiej na europejski rynek pracy”, o numerze 2020-1-PL01-KA102-078738
jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

STAŻYŚCI Z NARUSZEWICZA
– z ziemi greckiej na europejski

rynek pracy
Program praktyk zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół 

im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

w w w . z s j p . j a n o w p o d l a s k i . n e t



32

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim to placówka edukacyjna z bogatymi 
tradycjami, która funkcjonuje od 1945 roku. Obecnie 
w skład Zespołu Szkół wchodzą: 4-letnie liceum 
ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum. W liceum 
uczniowie kształcą się głównie w klasach z zajęciami 
dodatkowymi straży granicznej i policji. W technikum 
natomiast, nauka odbywa się w trzech zawodach: 

• technik hodowca koni;
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
• technik hotelarstwa.

Każdego roku wśród kandydatów składających swoje 
dokumenty w ramach rekrutacji do technikum, 
dużą popularnością cieszy się przede wszystkim 
klasa technik hodowca koni, do której przybywają 
uczniowie z wielu zakątków Polski. Jest to klasa 
dla zainteresowanych hodowlą i użytkowaniem 
koni, miłośników agroturystyki i jazdy konnej. 
Patronat nad tym kierunkiem objęła Stadnina 
Koni w Janowie Podlaskim, zapewniając uczniom 
najlepszą bazę praktyczną do nauki tego zawodu, 
co tworzy niepowtarzalną możliwość łączenia nauki 
z pasją, jaką wielu młodych ludzi posiada w sobie 
już od dziecka. Absolwenci technikum kształcącego 
w zawodzie technik hodowca koni mogą być 
zatrudnieni w gospodarstwach indywidualnych 
i innych jednostkach zajmujących się hodowlą 
i użytkowaniem koni, takich jak: stadniny koni, stada 

ogierów, tory wyścigów konnych, kluby jeździeckie, 
ośrodki rekreacji i turystyki konnej, ośrodki 
hipoterapii.

Uczniowie z kierunków technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki oraz technik hotelarstwa 
również partycypują w warsztatach i zajęciach 
praktycznych, które przygotowywane i realizowane 
we współpracy z pracodawcami w regionie oraz 
innych częściach Polski, umożliwiają im znalezienie 
satysfakcjonującego zatrudnienia w zawodzie 
po ukończeniu szkoły. Oba zawody wpisują się 
w strategię rozwoju regionu, który oprócz hodowli 
koni słynie z przepięknych terenów, bazy turystycznej 
oraz stale rozwijającego się rolnictwa. 

Dbając o rozwój nie tylko wiedzy teoretycznej, ale 
również umiejętności praktycznych uczniów, szkoła 
angażuje się w projekty pozaszkolne, m.in. praktyki 
i staże zawodowe realizowane w ramach programów 
unijnych takich jak Erasmus+ czy Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, umożliwiając 
młodzieży rozwój światopoglądu, wiedzy o zawodzie 
oraz zdolności językowych. Obecnie w janowskim 
ZS uczy się ponad 300 uczniów. W placówce 
zatrudnionych jest 50 nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych, posiadających 
pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych.

O SZKOLE

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza
w Janowie Podlaskim
ul. Siedlecka 1
21-505 Janów Podlaski

+48 83 3413056

sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net

www.zsjp.janowpodlaski.net

www.facebook.com/ ZespolSzkolIm 
ANaruszewiczaWJanowiePodlaskim
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Realizacja projektu „Stażyści z Naruszewicza 
– z ziemi greckiej na europejski rynek pracy” 
stanowiła kontynuację podjętych przez nas działań 
w projektach „Stażyści z Naruszewicza = poprzez 
praktykę zawodową prosto na rynek pracy” oraz 
„Stażyści z Naruszewicza podbijają rynek pracy”, co 
wynikało z wielu czynników i potrzeb:

• konieczności zapewnienia odpowiedniego 
poziomu kształcenia zawodowego przez szkołę;

• wsparcia młodzieży w ich dążeniu do uzyskania 
jak największego poziomu wiedzy i umiejętności 
technicznych;

• odpowiedzi na wymagania, jakie w stosunku do 
osób wchodzących w niedługim czasie na rynek 
pracy stawiają pracodawcy.

Nasza placówka, korzystając z możliwości jakie 
oferują programy unijne takie jak Erasmus+ czy 
też Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
poprzez udział w projektach dąży do zaspokajania 
potrzeb edukacyjnych naszych uczniów, tym bardziej 
biorąc uwagę, że w okolicy Janowa Podlaskiego 
brakuje wystarczającej liczby dużych przedsiębiorstw, 
oferujących uczniom staże zawodowe na 
europejskim poziomie. Dzięki możliwości organizacji 
i finansowania kształcenia w innym kraju UE poprzez 
nawiązaną sieć partnerstwa w ramach programu 
Erasmus+, nasza placówka oraz uczniowie mieli po 
raz kolejny szansę na zniwelowanie zdiagnozowanych 
i stale obecnych problemów i trudności wpisujących 
się w kilka kluczowych obszarów:

• Obszar zagranicznych praktyk i staży 
zawodowych, w tym w zakresie zapewnienia 
młodzieży odpowiednich warunków kształcenia 
zawodowego i osobistego oraz dostępu do 
pozaszkolnych form kształcenia stanowiących 
uzupełnienie wiedzy teoretycznej na poziomie 
europejskim, dając także możliwość porównania 
standardów w różnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej;

•  Obszar obserwacji i implementacji 
innowacyjnych metod działania oraz 
wymiany dobrych praktyk, pozwalający na 
poznawanie innych rynków edukacyjno-
zawodowych oraz wzrost znaczenia szkoły na 
krajowym i europejskim rynku edukacyjnym 
jako regionalnego lidera, dzielącego się 
doświadczeniami z innymi placówkami 
sektora VET;

•  Obszar rozwoju sieci partnerów, zarówno 
w kontekście potrzeby utrzymania i pogłębiania 
dotychczasowych partnerstw, jak i otwarcia 
się na nowe kierunki, możliwości i podmioty, 
których dotychczasowe doświadczenie 
i prowadzona działalność mogą dodatkowo 
wzbogacić ofertę edukacyjną Zespołu Szkół;

•  Obszar zwiększenia świadomości dotyczącej 
europejskich standardów w danych profesjach, 
który jest istotny zarówno z punktu widzenia 
szkoły i naszych uczniów, ale także lokalnej 
społeczności koncentrującej się wokół szkoły 
stanowiącej wielokrotnie bodziec i motywację 
do większej otwartości, mobilności edukacyjnej 
i zawodowej, podejmowania kroków 
w kierunku rozwoju zawodowego, szerzenia idei 
samodoskonalenia i dążenia do osiągania celów 
osobistych i zawodowych, rozwoju kompetencji 
i kwalifikacji zawodowych, ale także podążania 
za najnowszymi trendami (np. w hodowli koni 
i rolnictwie) oraz wprowadzania w życie planów 
unowocześniania sektora edukacji czy też 
lokalnej infrastruktury.

STAŻYŚCI Z NARUSZEWICZA  
- z ziemi greckiej na europejski  
rynek pracy
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Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności 
kształcenia zawodowego i stworzenie możliwości 
rozwoju i nabycia nowych umiejętności praktycznych, 
kompetencji językowych i kompetencji miękkich, 
a także zwiększenie poziomu mobilności 74 uczniów 
Zespołu Szkół.

Projekt zakładał organizację zagranicznych staży 
zawodowych w greckich przedsiębiorstwach dla 
74 uczniów ZS uczących się w zawodach technik 
hodowca koni - 46 osób, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki – 23 osoby oraz technik 
hotelarstwa – 5 osób. Cele projektu wywodzą 
się bezpośrednio z potrzeb ZS oraz obszarów 
funkcjonowania szkoły wymagających poprawy.

1. Cele projektu z perspektywy ZS w Janowie 
Podlaskim:
• podniesienie jakości kształcenia w ZS, 

zwłaszcza zawodowego;
• lepsze dostosowanie metod nauczania do 

potrzeb uczniów, pracodawców, rynku pracy 
i europejskich standardów;

• rozwój aktywności ZS związanych 
z dodatkowymi formami nabywania 
umiejętności i zdobywania nowego 
doświadczenia;

• podniesienie znaczenia ZS wśród 
konkurencyjnych placówek;

• pogłębianie współpracy międzynarodowej;
• rozwój współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami.
2. Cele projektu z perspektywy uczestników i kadry:

• doskonalenie praktycznych umiejętności 
zawodowych 74 uczestników;

• poznanie przez uczestników zasad 
funkcjonowania i wymagań rynku pracy 
w krajach partnerskich UE;

• rozwój umiejętności językowych 74 uczestników 
– sprawniejsze posługiwanie się j. angielskim, 
rozwój słownictwa branżowego;

• rozwój postaw społecznych 74 uczestników 
– otwartości, tolerancji, umiejętności 
dostosowania się do sytuacji;

• rozwój kompetencji miękkich – umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, umiejętność 
współpracy w międzynarodowym zespole;

• motywowanie kadry i uczniów do 
podejmowania kroków w kierunku 
doskonalenia personalnego i zawodowego 
i dążenia do celu;

• zachęcenie do kreowania własnych inicjatyw 
i przedsiębiorczości;

• zwiększenie poziomu mobilności zawodowej 
uczestników;

• nabycie pierwszego doświadczenia 
zawodowego, co więcej – na gruncie 
międzynarodowym.

3. Cele dla kierunku THK:
• poznanie oferty rekreacji i turystyki konnej 

w greckim gospodarstwie;
• poznanie metod oceny stanu zdrowia i stanu 

fizycznego koni;
• poznanie metod przygotowania koni do pracy 

w rekreacji i turystyce jeździeckiej;
• zapoznanie ze szlakami konnymi i sposobami 

ich oznakowania;
• ocena czy dane warunki atmosferyczne nie 

będą miały negatywnego wpływu na stan 
zdrowia konia – szczególnie ważne w ciepłym 
kraju, jakim jest Grecja.

4. Cele dla kierunku TMRiA:
• poznanie warunków prac maszyn oraz 

powstawania usterek i uszkodzeń podczas ich 
pracy;

• poznanie zagadnień dotyczących zaplecza 
technicznego i naprawy sprzętu (ciągniki, 
maszyny, urządzenia rolnicze, narzędzia);

• dodatkowe zabezpieczenia sprzętów przed 
ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Cele dla kierunku TH:
• poznanie warunków towarzyszących 

rezerwacji usług hotelarskich;
• zapoznanie się z odpowiednimi metodami 

i kulturą obsługi gości przyjeżdżających 
i wyjeżdżających;

• poznanie sposobów właściwej obsługi gości 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

• poznanie dodatkowych usług świadczonych 
przez hotele w gorącej porze roku 
(okres znacznie różniący się warunkami 
atmosferycznymi od Polski).

CELE PROJEKTU
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Uczniowie kształcący się w zawodzie technik 
hodowca koni realizowali swoje praktyki 
w renomowanych greckich stadninach należących 
do Pierias Endurance Horse Team oraz Pierias 
Equestrian Club Daniel Kouloli, w których wspierali 
ich codzienne funkcjonowanie, wykonując zadania 
i obowiązki zlecone przez greckich mentorów, 
a także samemu korzystając z jazdy konnej! Było 
to możliwe dzięki posiadanej przez oba podmioty 
infrastrukturze oraz skali ich działania. Należąc 
do sieci klubów jeździeckich Pierias Equestrian 
Clubs, wspólnie dysponują największą bazą 
w regionie, prowadząc hodowlę oraz utrzymanie 
koni (w sumie pod nadzorem ponad 50 koni 
w ramach 6 stadnin). W ramach praktyk młodzież 
zajmowała się analizą dokumentacji hodowlanej, 
naprawami w stajniach i utrzymywaniem 
w nich porządku czy diagnozowaniem stanu 
zdrowia zwierząt i wykonywaniem prostych 

zabiegów weterynaryjnych. Uczniowie byli także 
odpowiedzialni za karmienie zwierząt czy organizację 
imprez jeździeckich, w tym przygotowywanie koni do 
wzięcia w nich udziału. 

W trakcie pobytu w Grecji młodzież rozwinęła i/lub 
nabyła kompetencje z zakresu:

• organizacji pracy, przepisów bhp i przepisów 
przeciwpożarowych,

• znajomości oferty rekreacji i turystyki konnej,
• znajomości dokumentacji dotyczącej struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa,
• analizy dokumentacji hodowlanej,
• tworzenia i utrzymywania warunków do hodowli 

koni,
• dokonywania prostych napraw w stajniach,
• wykonywania prostych zabiegów 

weterynaryjnych pod okiem mentora,

TECHNIK HODOWCA KONI
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• oceny stanu zdrowia i stanu fizycznego koni 
wykorzystywanych w rekreacji i turystyce 
jeździeckiej,

• diagnozowania stanu zdrowia zwierząt,
• wykonywania codziennych zabiegów 

pielęgnacyjnych koni,
• przygotowania koni do pracy w rekreacji 

i turystyce jeździeckiej,
•  przygotowywania pasz dla różnych grup koni,
• układania i normowania dawek pokarmowych,
• sporządzania preliminarzu pasz,
• przygotowania konia do jazdy,
• doskonalenia umiejętności jeździeckich,
• planowania imprez jeździeckich, wycieczek 

i rajdów konnych,
• rozpoznawania oznaczenia szlaków konnych,
• dokonywania napraw i konserwacji sprzętu do 

jazdy konnej, powożenia i lonżowania;
• poznawania form rekreacji i turystyki konnej,
• znajomości zasad przygotowywania koni do 

pracy w rekreacji i turystyce jeździeckiej.

Zrealizowany program praktyk wpisuje się 
w kwalifikacje, do zdobycia których uczestnicy są 
obecnie przygotowywani: ROL.06. Organizacja 
chowu i hodowli koni; ROL.07. Szkolenie 
i użytkowanie koni. Uczestnicy zostali przygotowani, 
przy wykorzystaniu różnorodnych form łączących 
praktykę z elementami teoretycznymi, do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• prowadzenie chowu i hodowli koni; 
• wykonywanie codziennych prac porządkowych 

w stajniach;
• wykonywanie codziennych zabiegów 

pielęgnacyjnych koni, w tym także żywienie koni.
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Nasza grupa hotelarska realizowała swoje praktyki 
zawodowe w greckim 3-gwiazdkowym hotelu 
Golden Sun Hotel, mieszczącym się na Riwierze 
Olimpijskiej w regionie Tesalii, zatrudniającym 40 
osób, posiadającym bazę noclegową dla 120 osób 
(recepcję, lobby, 30 pokoi i domków, część wspólną 
– animacyjną, rekreacyjną), w skład którego wchodzą 
także 2 restauracje (restauracja główna specjalizująca 
się w kuchni greckiej – śródziemnomorskiej oraz 
pizzeria serwująca śniadania, brunche, przekąski 
oraz dania wpisujące się w kategorię tzw. fastfood) 
i beach bar, obsługujący gości hotelowych oraz 
pobliską plażę publiczną. Dzięki takiemu zapleczu 
nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić się na 
wszystkich stanowiskach związanych z pracą technika 
hotelarstwa, wykonując codziennie zadania pod 
nadzorem mentorów z wybranych działów/części 
obiektu hotelowego.

W trakcie pobytu w Grecji młodzież rozwinęła i/lub 
nabyła kompetencje z zakresu:

• organizacji pracy, przepisów bhp i przepisów 
przeciwpożarowych,

• dobierania oferty hotelowej zgodnie 
z potrzebami gości,

• dokonywania rezerwacji usług dla gości 
indywidualnych i grupowych zgodnie z zasadami,

• rezerwowania usług hotelarskich korzystając 
z systemów rezerwacyjnych,

• sporządzania dokumentacji związanej 
z rezerwacją usług hotelarskich,

• przygotowywania danych dotyczących 
usług rezerwowanych dla innych komórek 
organizacyjnych obiektu świadczącego usługi 
hotelarskie,

• obsługi gości w recepcji zgodnie z procedurami,

TECHNIK HOTELARSTWA
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• sporządzania dokumentacji związanej 
z procedurami check-in i check-out,

• sporządzania dokumentacji związanej 
z rozliczaniem kosztów pobytu gości,

• dobierania technik sprzątania w jednostkach 
mieszkalnych, odpowiednich urządzeń, sprzętów 
i środków do rodzaju wykonywanych prac 
porządkowych,

• utrzymywania czystości za pomocą właściwych 
urządzeń i sprzętów,

• przygotowywania jednostek mieszkalnych do 
przyjęcia gości,

• utrzymywania czystości i porządku w części 
ogólnodostępnej obiektu,

• postępowania z rzeczami pozostawionymi przez 
gości,

• przechowywania żywności,
• dobierania surowców do sporządzania potraw 

i napojów,
• nakrywania stołów zgodnie z właściwą techniką,
• dobierania sprzętu i zastawy stołowej do 

ekspedycji śniadań,

• przygotowywania sali konsumpcyjnej do obsługi 
gości.

Zrealizowany program praktyk wpisuje się 
w kwalifikacje, do zdobycia których uczestnicy 
są obecnie przygotowywani: HGT.03. Obsługa 
gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 
HGT.06. Realizacja usług w recepcji. Uczestnicy 
zostali przygotowani, przy wykorzystaniu 
różnorodnych form łączących praktykę z elementami 
teoretycznymi, do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 

• kompleksowej obsługi gości hotelowych; 
• utrzymywania czystości w jednostkach 

mieszkalnych oraz części ogólnodostępnej 
hotelu; 

• wykonywania czynności związanych z ekspedycją 
potraw i napojów, w tym przede wszystkim 
podczas przygotowywania i wydawania śniadań.
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Uczniowie z kierunku technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki doskonalili swoje umiejętności 
w warsztatach należących do przedsiębiorstwa 
Synergeío Aftokiníton Chadoulis, specjalizujących 
się w diagnostyce i naprawie sprzętu rolniczego, 
w tym ciągników, kombajnów i innego rodzaju 
maszyn pomocniczych. Wykorzystując oferowane 
możliwości, uczestnicy praktyk wykonywali prace 
związane z demontażem i naprawą ciągników 
i maszyn rolniczych. Nauczyli się przygotowywać 
zdemontowane części i zespoły do naprawy, 
uwzględniając ich mycie i oczyszczanie oraz 
weryfikować je i odpowiednio regulować. Uczniowie 
po odbyciu mobilności są także przygotowani do 
wykonywania codziennych przeglądów sprzętu 
rolniczego oraz planowania większych napraw. 

Młodzież zapoznała się także z maszynami rolniczymi 
stosowanymi do zbiorów w Grecji, mając na uwadze 
wskazanie i analizę różnic między Polską a Grecją.

W trakcie pobytu w Grecji młodzież rozwinęła i/lub 
nabyła kompetencje z zakresu:

• organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż,
• zasad dokonywania zbiorów przy wykorzystaniu 

wybranych maszyn,
• transportu zewnętrznego i wewnętrznego 

w ramach warsztatu, jak i gospodarstwa rolnego,
• eksploatacji agregatów ciągnikowych stosownie 

do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa,
• naprawy zespołów ciągnika i innych maszyn 

rolniczych na stanowisku, montażu i regulacji,

TECHNIK MECHANIZACJI  
ROLNICTWA I AGROTRONIKI
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• mechanizacji produkcji zwierzęcej,
• organizacji zaplecza technicznego i procesu 

naprawy sprzętu (ciągników, maszyn, urządzeń 
rolniczych, narzędzi),

• demontażu ciągników i maszyn rolniczych,
• mycia zdemontowanych części i zespołów,
• weryfikacji i regeneracji zdemontowanych części,
• wykonywania napraw bieżących ciągnika i maszyn,
• docierania i odbioru technicznego sprzętu po 

naprawie,
• naprawy instalacji elektrycznej ciągników 

i maszyn rolniczych,
• naprawy ogumienia,
• przygotowania do malowania i malowania sprzętu,
• przeprowadzania badań diagnostycznych,
• wykonywania przeglądów codziennych, 

okresowych i sezonowych ciągników i maszyn 
rolniczych,

• wykonywania weryfikacji posezonowej,
• znajomości i czytania dokumentacji usług 

warsztatowych,
• organizacji warsztatów naprawczych,

• planowania remontów i napraw bieżących 
i posezonowych,

• prowadzenia i organizacji gospodarki 
materiałowej, paliwami i smarami,

• zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się 
naprawą sprzętu rolniczego.

Zrealizowany program praktyk wpisuje się 
w kwalifikacje, do zdobycia których uczestnicy są 
obecnie przygotowywani: ROL.02. Eksploatacja 
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie oraz ROL.08. Eksploatacja systemów 
mechatronicznych w rolnictwie. Uczestnicy zostali 
przygotowani, przy wykorzystaniu różnorodnych 
form łączących praktykę z elementami 
teoretycznymi, do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 

• zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji 
warsztatów naprawczych; 

• naprawy zespołów ciągnika i maszyn na 
stanowisku, demontażu, montażu i regulacji; 

• eksploatacji agregatów ciągnikowych stosownie 
do potrzeb produkcyjnych gospodarstwa.
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W ramach projektu realizowane były nie tylko 
programy praktyk, ale także program kulturowy, 
który zakładał wycieczki krajoznawcze, w celu 
zapoznania młodzieży z Grecją oraz jej dziedzictwem 
kulturowym i historycznym. Elementami programu 
były wyjazdy do pięknych miejsc w regionie Riwiery 
Olimpijskiej – od Pierii aż po Tesalię, od północy 
Grecji aż po Grecję środkową!

Uczniowie wchodzący w skład obu grup realizujących 
swoje staże w Grecji mieli okazję odbyć wizyty 
kulturowe m.in.:

• W jednym z miejsc wpisanych na światową 
listę dziedzictwa UNESCO, tj. w Meteorach, 
czyli skalno-klasztornym kompleksie będącym 
jednym z najważniejszych w Grecji miejsc 
kultu religii prawosławnej, ale także miejscem, 
w którym niejednokrotnie naszym uczestnikom 
widoki zapierały dech w piersiach! Całość 
dopełniła także lekcja pisania prawosławnych 

ikon, podczas której uczniowie zapoznali się 
z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi metodami 
ich wytwarzania.

• Na wyspie Skiathos, znanej m.in. z filmów 
takich jak chociażby „Mamma Mia!”, słynącej 
z jednego z najkrótszych pasów startowych dla 
samolotów, piaszczystych plaż, ale także typowo 
grecko-wyspiarskiej architektury – białe domki 
z czerwonymi i niebieskimi dachami ciągną 
się tu bowiem przez setki metrów okolicznych 
zabudowań. Była to zdecydowanie najbardziej 
śródziemnomorska wyprawa jaką odbyli nasi 
uczestnicy, która pozwoliła im na poznanie 
zwyczajów, tradycji i kultury greckiej w praktyce, 
poprzez uczestnictwo w przygotowanych 
zajęciach animacyjnych i integracyjnych, w które 
włączone były m.in. elementy tańca i śpiewu.

• W drugim największym mieście Grecji, noszącym 
na cześć córki Filipa II i przyrodniej siostry 

PROGRAM KULTUROWY
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Aleksandra Wielkiego, będącej żoną Kassandra 
(króla Macedończyków), nazwę Thessaloniki. 
Jest ono istotnym punktem nie tylko ze względu 
na swoje strategiczne położenie i wpływ na 
gospodarkę regionu, ale stanowi także ważny 
ośrodek kulturowy i religijny greckiej Macedonii, 
leżącej w północnej Grecji. Obie grupy miały 
tam okazję zobaczyć wszystkie najważniejsze 
miejsca, w tym Białą Wieżę, pomnik Aleksandra 
Wielkiego na jego koniu – Bucefale, Bazylikę 
Św. Demetriusza, Łuk Galeriusza, Rotundę czy też 
plac Arystotelesa.

• Na mitycznym „Olimpie” – jak zwykło się o nim 
mówić, nie będącym jednak jedynie szczytem, 
ale całym masywem górskim, który uczestnicy 
lepiej odkryli dzięki wizytom w miejscowościach 
Paleos Panteleimonos, Litochoro i wąwozie 
Enipeaz, będącym wąwozem bogów greckich, 
wchodzącym w głąb górskiego przełomu, aż 
do mitycznego źródełka boga Zeusa, w którym 
kąpiele piękności zażywała bogini Afrodyta. 
Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem 
wchodzącym w skład najważniejszych miejsc 
„Olimpu”, jest leżący na wzgórzu u stóp całego 

masywu Zamek krzyżowców w Platamonas, 
pełniący obecnie jednak jedynie rolę atrakcji 
turystycznej.

Wszystkim tym wyprawom towarzyszyli 
przewodnicy, którzy swoją wiedzą, wzbogacali 
realizację programu, przekazując wiele cennych 
informacji.

Udział w programie kulturowym, uzupełniającym 
program staży zawodowych, pozwolił na osiągnięcie 
dodatkowych efektów kształcenia, w tym na rozwój 
kompetencji podstawowych i przekrojowych 
takich jak komunikacja, praca w zespole, a także 
na wzrost świadomości i wrażliwości kulturowej. 
Wszystkie nabyte kompetencje oraz zdobyte za 
granicą doświadczenie, wpłynęły pozytywnie na 
przełamanie barier i pozbycie się obaw w kontakcie 
z innymi państwami, ich społeczeństwami i rynkiem 
pracy (w szczególności międzynarodowym), 
zwiększyły poziom zaradności życiowej i umiejętności 
odnalezienia się w obcym środowisku, mogąc 
w przyszłości zaowocować większą otwartością 
na podjęcie przez uczestników dalszej nauki lub 
zatrudnienia w kraju bądź za granicą.
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Realizacja projektów w ramach programów unijnych 
dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych 
takich jak Erasmus+ czy też opierający się na jego 
zasadach Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój, jest świetną okazją dla rozwoju nie tylko 
uczniów biorących w nim udział, ale także całej 
społeczności szkolnej czy nawet różnych grup 
lokalnych. Dla młodzieży jest to przede wszystkim 
szansa, aby sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę 
w realiach prawdziwego zakładu pracy, zdobywając 
cenne doświadczenie, które potem wyróżni ich na 
rynku pracy na tle rówieśników, którzy do swojej 
edukacji nie podeszli tak ambitnie. Dodatkowo, 
mieli oni okazję zwiedzić inny kraj członkowski UE 
i poznać jego specyfikę, co dodaje także wartość 
kulturową dla całego przedsięwzięcia, pozwalając 
uczestnikom stać się obywatelami oraz pracownikami 
w iście europejskim tych słów znaczeniu. Możliwość 
codziennego funkcjonowania i pracy przy 
wykorzystaniu języka angielskiego, niewątpliwie 
pozwala na wzmocnienie umiejętności językowych 
i przełamanie bariery psychologicznej w posługiwaniu 
się językiem obcym, a także nauczenie się 
specjalistycznego słownictwa. Wszystko to 
składa się na dodatkowe otwarcie i wzrost szans 
na wykorzystanie w przyszłości potencjalnych 
możliwości dalszej nauki lub też podjęcia zatrudnienia 
w zawodzie, również za granicą. Wszystko to 
potwierdza zestaw certyfikatów, które nasi uczniowie 
otrzymują w dwóch wersjach językowych – polskiej 
i angielskiej. Jest to formalne potwierdzenie udziału 
w projekcie, które stanowi pozytywny dodatek do CV.

Dzięki odpowiednim działaniom upowszechniającym, 
również inni uczniowie mogą rozwinąć się i nauczyć 
czegoś od swoich kolegów i koleżanek, którzy mieli 
okazję wyjechać do Grecji. Projekt pozwala też 
poszerzyć ofertę edukacyjną szkoły, która zawiera 
od kilku lat możliwość praktyk nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą, co jest bardzo atrakcyjnym 
elementem. Warto także wspomnieć o nauczycielach, 
którzy dzięki zaangażowaniu w działania projektowe 
mają okazję obserwować proces szkolenia czy 
specyfikę pracy w danym zawodzie w innym kraju 
UE, co daje szanse na przeniesienie dobrych praktyk 
na realia szkoły czy lokalnego i regionalnego 
rynku pracy. Jest to szczególnie ważne i efektywne 

w przypadku takich szkół jak nasza, ponieważ Zespół 
Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
jest od lat liderem działań na polu budowania, 
utrzymywania i rozwoju relacji między sektorem 
edukacji a pracodawcami i rynkiem pracy, tworząc 
wspólnie z nimi swego rodzaju hybrydę, która 
jest obserwowana i powielana przez wiele innych 
placówek edukacyjnych w Polsce. Dzięki temu, 
mamy okazję pozytywnie wpływać na modyfikację 
programów nauczania czy też programów praktyk 
i staży zawodowych, nie tylko w ramach własnych 
działań, ale także znacznie szerzej dzielić się dobrymi 
praktykami. Praktykami, które pozwalają jeszcze 
bardziej dopasowywać je do zapotrzebowania 
pracodawców, a co za tym idzie, lepiej 
przygotowywać młodzież do wejścia w dorosłe – 
osobiste, jak i zawodowe życie. Każde takie działanie 
to impuls i doskonała okazja, by podnosić kształcenie 
zawodowe na jeszcze wyższy poziom, oczywiście 
z korzyścią dla naszych uczniów. 

REZULTATY
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Uczestnictwo w projekcie potwierdzone zostało 
szeregiem certyfikatów, które jako narzędzia 
ewaluacji i walidacji mają za zadanie zwiększyć 
uznawalność efektów wypracowanych w ramach 
projektu oraz wzbogacić portfolio młodych 
absolwentów, wychodzących z naszej szkoły 
z konkretnymi narzędziami do walki o swoją 
wymarzoną pracę. 

• W związku z przebytym przez uczestników 
przygotowaniem do zagranicznych mobilności 
zawodowych, jeszcze przed wyjazdem uczniowie 
otrzymali zaświadczenia potwierdzające 
odbycie przygotowania językowego, kulturowo-
pedagogicznego oraz z zakresu doradztwa 
zawodowego, które zostały wystawione przez 
szkołę.

• Do walidacji szkolenia oraz wystawienia 
w prowadzonych przez uczestników dziennikach 
praktyk oceny końcowej, zastosowane zostały 
elementy Europejskiego System Transferu 
Osiągnięć ECVET. Bazując na prowadzonych 
obserwacjach opiekunów i mentorów, a także 
wspólnie wypracowywanych wnioskach oraz 
ewaluacji efektów kształcenia zawodowego, 
możliwe było dokonanie oceny poszczególnych 
kompetencji i wystawienie oceny w skali instytucji 
przyjmującej oraz instytucji wysyłającej (szkoły). 
Uzyskane przez uczestników stopnie stanowiły 
ocenę cząstkową z praktyk zawodowych, 
uznaną po powrocie przez kierownika szkolenia 
praktycznego w ramach realizowanego przez 
uczniów cyklu kształcenia zawodowego.

• Zagraniczna praktyka zawodowa potwierdzona 
została przez szkołę oraz organizację partnerską 
certyfikatem uczestnictwa, który uczniowie 
otrzymali ostatniego dnia stażu w Grecji. Został 
on przygotowany i wystawiony w dwóch 
wersjach językowych – polskiej i angielskiej, 
zawierając wszystkie najważniejsze informacje na 
temat projektu i odbytej mobilności.

• Obie instytucje przygotowały także dla każdego 
z uczestników dokument Europass-Mobilność 
stanowiący potwierdzenie wykonywanych 
podczas stażu czynności, nabytych kompetencji 
zawodowych oraz innych, w tym organizacyjnych 
i społecznych. Dokument wystawiony został 
w dwóch językach: polskim oraz angielskim, 
by zmaksymalizować zasięg uznawalności oraz 
wsparcie w rozwoju zawodowym również poza 
granicami kraju.

• Po powrocie z praktyk uczniowie poznali 
również narzędzie online jakim jest Europass 
CV, za pomocą którego dowiedzieli się jak 
sprawnie usystematyzować wiedzę dotyczącą 
dotychczasowej ścieżki kształcenia, odbytych 
szkoleń i posiadanych umiejętności, a co z tym 
związane – jak poprawnie przygotować swoje 
pierwsze Curriculum Vitae. 

Zdobyte certyfikaty pomogą uczniom 
w potwierdzeniu ich kwalifikacji zawodowych 
i umiejętności personalnych oraz z pewnością 
wyróżnią ich na tle innych kandydatów poszukujących 
zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

CERTYFIKATY
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Olympus Education Services Single Member P.C. 
jest firmą konsultingowo-szkoleniową. Działa 
w branży rolniczej, hodowlanej, turystycznej 
(w tym HORECA) oraz IT, szkoląc młodzież oraz 
będąc jednocześnie organizatorem inicjatyw 
edukacyjnych dla uczniów szkół zawodowych z Grecji 
i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 
w tym przede wszystkim Polski i Węgier. Firma 
współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i jest 
sprawdzonym partnerem, którego uczestnictwo 
w projekcie przyczyniło się do osiągnięcia wszystkich 
postawionych przed nim celów i założeń oraz 
umożliwiło pełną realizację programu praktyk 
zawodowych. Firma została założona przez grupę 
osób działających na greckim rynku od wielu 
lat, zbierając cenne doświadczenia w pracy na 
rzecz rozwoju sektora edukacji, w tym przede 
wszystkim kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Posiada ona szeroką sieć kontaktów, jak i bogate 

doświadczenie we współpracy z młodzieżą, 
zapewniając organizację praktyk zawodowych oraz 
opiekę mentorską na najwyższym poziomie. Grupę 
tworzą szkoleniowcy, którzy wspólnie w partnerami 
krajowymi i zagranicznymi przygotowują programy 
staży zawodowych dla młodzieży kształcącej się 
m.in. w kierunkach technik hodowca koni, technik 
hotelarstwa czy technik mechanizacji rolnictwa. 
Partner, współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, 
jest w stanie zapewnić profesjonalną obsługę 
projektu również pod względem logistycznym 
(zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy), 
utrzymując tym samym jakość realizacji inicjatyw na 
wysokim poziomie.

PARTNER GRECKI
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