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O SZKOLE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Szydłowie to Szkoła mieszcząca się w pewnym oddaleniu 
od miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na terenie gminy Grabica 
w województwie łódzkim. Posiada dobrze wyposażoną bazę 
dydaktyczną, lokalową i nowoczesne pracownie do kształcenia 
zawodowego. 

Jednostka składa się z:
•  Technikum, kształcącego w zawodach: technik pojazdów 

samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa

•  Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodach: technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik turystyki wiejskiej.

Dodatkowo oferuje kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
TG.07 – sporządzanie napojów i potraw, RL.03 – prowadzenie 
produkcji rolniczej, RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej oraz AU.14 – projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych. Szkoła prowadzi również nabór do Liceum 
Ogólnokształcącego o profilu pożarniczym i penitencjarnym 
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

ZSP CKU w Szydłowie to placówka zatrudniająca prawie 
40-osobową kadrę edukacyjną, w której zawodu uczy się ponad 
300 uczniów z okolicznych miejscowości. Oprócz zdobywania 
wiedzy zawodowej, uczniowie mają także okazję uczestniczyć 
w różnorakich inicjatywach, których realizacji podejmuje się 
Szkoła, dzięki udziałowi w szeregu projektów europejskich, 
a także przedsięwzięć na szczeblu lokalnym, podejmując 
współpracę z wieloma partnerami. 

Od wielu lat Zespół Szkół jest liderem w regionie jeśli chodzi 
o uczestnictwo w projektach europejskich. Począwszy 
od 2008 r. zrealizowano 10 przedsięwzięć, w ramach których 
uczniowie i nauczyciele odwiedzili wiele europejskich zakątków, 
zdobywając zagraniczne doświadczenia. Ponadto ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono liczne 
kursy, dające uczniom Szkoły dodatkowe kwalifikacje, 
pozwalające zaistnieć na rynku pracy.

15/03 – 28/03/2019  

17/09 – 30/09/2019

8 techników rolników

8 techników rolników

8  techników pojazdów samochodowych

5  techników żywienia i usług gastronomicznych

www.zspszydlow.pl

www.facebook.com/zspszydlow/

29
uczniów

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów 
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą 

odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

MOBILNOŚĆ DLA SZYDŁOWA!

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-048505 realizowany przy wsparciu Programu
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PROJEKT: CELE PROJEKTU: PARTNER:
W przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Szydłowie "Diagnozie potrzeb rozwojowych", 
która miała na celu sprawdzenie zadowolenia z efektów 
kształcenia wskazano przede wszystkim następujące 
zagadnienia wymagające poprawy:

•  niski poziom doświadczenia zawodowego u absolwentów;

•  za mała ilość godzin, dedykowanych praktykom zawodowym 
przewidzianym w podstawie programowej;

•  niedobór dodatkowych form kształcenia, takich jak 
specjalistyczne kursy zawodowe;

•  słabo rozwinięte umiejętności językowe;

•  niskie kompetencje w zakresie wyszukiwania ofert pracy 
i zdobywania informacji o możliwości założenia własnej 
działalności lub pozyskania funduszy na szkolenia bądź staże;

•  brak perspektyw na znalezienie dobrze płatnej pracy, 
zwłaszcza w zawodzie.

Projekt mobilnościowy pt. "Mobilność dla Szydłowa!" stanowi 
odpowiedź na owe zidentyfikowane potrzeby – tak młodzieży, 
jak i kadry nauczycielskiej, pozwalając na rozwój szeregu 
kompetencji zawodowych, ale również tzw. umiejętności 
miękkich, których brakuje kandydatom na dzisiejszym rynku 
pracy.

Działania zakładają realizację dwóch mobilności zagranicznych 
dedykowanych dla uczniów 3 profili, tj. techników żywienia 
i usług gastronomicznych, techników pojazdów 
samochodowych oraz techników rolników.

Projekt i wpisuje się w strategię działalności placówki, jak 
również pozwala na wzbogacenie jej oferty edukacyjnej, 
tworząc z ZSP CKU instytucję oferującą szkolenie zawodowe 
na najwyższym, europejskim poziomie.

Nadrzędnym celem podejmowanej inicjatywy jest ułatwienie 
29 uczniom ZSP CKU w Szydłowie wejścia na rynek pracy. Stanie 
się to poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zdobycie 
praktycznego doświadczenia, dzięki czemu uczestnicy będą 
atrakcyjnymi potencjalnymi pracownikami dla szeregu 
pracodawców.

Do realizacji celu głównego przyczynią się następujące cele 
szczegółowe:

•  nabycie przez 29 uczniów ZSP CKU w Szydłowie szeregu 
umiejętności i zmiana postaw na bardziej otwarte, umożliwiające 
nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, a w konsekwencji 
– poszerzanie możliwości rozwoju osobistego i zwiększanie szans 
na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy;

•  potwierdzenie odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami 
nabytych postaw i kompetencji, co ułatwi udokumentowanie 
przebytego procesu i uatrakcyjni portfolio przyszłych 
absolwentów;

•  nabycie umiejętności dostosowania się do różnych warunków 
pracy i życia oraz innych umiejętności miękkich, takich jak 
radzenie sobie w sytuacjach stresowych, zarządzanie czasem, 
komunikatywność, odpowiedzialność, tolerancja, elastyczność, 
punktualność itd.;

•  poznanie i możliwość obcowania z inną kulturą;

•  zyskanie/rozwinięcie przez młodzież aktywnych, otwartych, 
tolerancyjnych postaw, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć 
w życiu społeczeństw, budując poczucie integracji i tożsamości 
europejskiej;

•  zwiększenie kompetencji językowych 29 uczestników – przede 
wszystkim w zakresie języka angielskiego, będącego językiem 
roboczym stażu, ale również możliwość obcowania i zdobycia 
podstaw z zakresu języka greckiego;

•  wzmocnienie u uczniów motywacji do nauki, poszerzania 
zainteresowań i udziału w różnego rodzaju inicjatywach;

•  wzmocnienie efektu synergii, dzięki połączeniu metod edukacji 
formalnej i pozaformalnej oraz szkoleń i praktyk zawodowych 
z zaszczepianiem w młodych ludziach idei przedsiębiorczości;

•  wspieranie procesu doskonalenia i dokształcania kadry 
edukacyjnej, dzięki czynnemu udziałowi w projekcie, jego 
koordynacji, a także uczestnictwie w poszczególnych 
aktywnościach, co znacznie poszerzy horyzonty nauczycieli 
i opiekunów.

GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES jest 
doświadczoną grecką organizacją przyjmującą w ramach 
programów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego. 
Siedziba Instytucji znajduje się w miejscowości Platamonas na 
Riwierze Olimpijskiej w regionie Pierias. Specjalizuje się 
w organizacji praktyk i staży dla uczniów szkół technicznych 
i zawodowych w obszarze agrobiznesu, turystyki i przemysłu 
rolno-spożywczego, handlu, a także logistyki i zarządzania 
przedsięwzięciami, które towarzyszą wybranym sektorom.

GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami sektora 
rolno-spożywczego oraz gospodarstwami agroturystycznymi 
i rolnymi na Riwierze Olimpijskiej i szerzej – w regionie Pieria 
i Tesalia, które są najbardziej rozwiniętymi rolniczo regionami 
Grecji. Od 2011 roku GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING 
SERVICES organizuje praktyki zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów. Podczas ich pobytu zajmuje się kompleksowym 
organizowaniem dla nich wycieczek oraz programów w ramach 
przygotowania kulturowego, organizuje również wizyty studyjne 
w przedsiębiorstwach. Co warte podkreślenia, dwoje z jej 
pracowników biegle włada językiem polskim, co również ułatwia 
organizację pracy na miejscu.

Organizacja posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe, które 
ukierunkowane jest na podnoszenie kompetencji i umiejętności 
indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania 
merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego 
zawodu. 

Współpraca z tym partnerem w ramach realizacji kolejnego 
wspólnego projektu gwarantuje jego powodzenie i spełnienie 
wszystkich postawionych początkowo założeń.


