
PRAKTYKA UCZYNI Z CIEBIE
MISTRZA, CZYLI UMIESZ

WIĘCEJ - MOŻESZ WIĘCEJ!

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036582 realizowany w ramach
 Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów

 oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu
 Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

O SZKOLE:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształce-
nia Ustawicznego im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Szydłowie to jednostka, na którą 
składają się 3 podmioty. Są nimi: Liceum Ogólno-
kształcące, oferujące klasę ogólną z geografią, 
WOSem i językiem angielskim realizowanymi 
w zakresie rozszerzonym, Technikum oferujące 
szkolenie w zakresie 7 zawodów: technik pojazdów 
samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych, 
rolnik, mechanik, logistyk, spedytor oraz technik 
eksploatacji portów i terminali, a także Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, która kształci w zawodzie kucha-
rza, piekarza, cukiernika, rolnika, mechanika 
i elektromechanika pojazdów samochodów oraz 
mechanika motocyklowego.
ZSP CKU w Szydłowie to Szkoła zatrudniająca prawie 
40-osobową kadrę edukacyjną, w której zawodu uczy 
się ponad 200 uczniów z okolicznych wsi i miejsco-
wości. Oprócz zdobywania wiedzy zawodowej, 
uczniowie mają także okazję uczestniczyć w różnora-
kich inicjatywach, których realizacji podejmuje się 
Szkoła, dzięki udziałowi w szeregu projektów 
europejskich, a także przedsięwzięć na szczeblu 
lokalnym, podejmując współpracę z wieloma 
partnerami.
Kolejną okazją do poszerzania swoich zainteresowań, 
a także szlifowania umiejętności przydatnych na 
rynku pracy jest realizacja projektu mobilnościowe-
go, w ramach którego uczniowie udadzą się na staże 
zagraniczne do greckich przedsiębiorstw.

http://www.zspszydlow.pl/
https://www.facebook.com/
zspszydlow/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Władysława Stanisława Reymonta
w Szydłowie

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA 
REYMONTA W SZYDŁOWIE

09/04-20/04/2018

23/04-04/05/2018

17/09-28/09/2018

20 techników pojazdów samochodowych

17 techników żywienia i usług gastronomicznych

20 techników pojazdów samochodowych 
13 techników żywienia i usług gastronomicznych

70
uczniów

odbędzie praktyki
zawodowe w Grecji
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Projekt "Praktyka uczyni z Ciebie mistrza, czyli umiesz 
więcej - możesz więcej!" to odpowiedź na potrzeby 
młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, 
wskazane w przeprowadzonej "Diagnozie potrzeb 
rozwojowych szkoły". 
Pozwoli on na:
-   konfrontację dotychczasowych doświadczeń 

związanych z pracą w Polsce z tymi nabytymi 
podczas pobytu w Grecji;

-   zapoznanie z wymaganiami, które należy spełniać, 
aby być atrakcyjnym kandydatem do pracy w danej 
branży;

-   przełamanie barier komunikacyjnych oraz zachęce-
nie do nauki języków obcych;

-   odbycie staży zawodowych zgodnych ze szkolnym 
programem nauczania;

-   promowanie działań Szkoły na szczeblu lokalnym, 
jak i regionalnym, a nawet szerszym, a co za tym 
idzie – zwiększenie konkurencyjności jej oferty 
względem innych placówek edukacyjnych.

W jego ramach uczniowie nabędą szereg kompetencji 
zawodowych, jak również tzw. umiejętności miękkich, 
których brakuje kandydatom na dzisiejszym rynku 
pracy – tak polskim, jak i międzynarodowym.

Nadrzędnym celem implementowanego działania jest 
ułatwienie 70 uczniom ZSP CKU w Szydłowie wejścia na 
rynek pracy, poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych 
oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, tworząc 
z nich atrakcyjnych potencjalnych przyszłych współpra-
cowników dla szeregu pracodawców.
Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:
1. poznanie standardów obowiązujących w danym 

zawodzie na przykładzie realnie wykonywanej pracy 
w konkretnych przedsiębiorstwach;

2. nabycie umiejętności dostosowania się do różnych 
warunków pracy i życia;

3. poznanie i możliwość obcowania z innymi kulturami, 
a co za tym idzie – przyjęcie przez młodzież aktywnych, 
otwartych i tolerancyjnych postaw, budując poczucie 
tożsamości w duchu wartości ogólnoeuropejskich;

4. nabycie przez 70 uczniów szeregu umiejętności oraz 
poszerzanie możliwości rozwoju osobistego i zwiększa-
nie szans na zatrudnienie nie tylko na krajowym 
i europejskim rynku pracy, ale także poza jego granicami;

5. zwiększenie kompetencji językowych 70 uczestników – 
przede wszystkim w zakresie języka angielskiego, 
będącego językiem roboczym stażu, ale również 
możliwość obcowania z językiem greckim;

6. uatrakcyjnienie oferty Szkoły w zakresie nadania jej 
międzynarodowego charakteru w dziedzinie szkolenia, 
kształcenia i pracy na rzecz młodzieży;

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

8. wspieranie procesu doskonalenia i dokształcania kadry 
edukacyjnej, dzięki czynnemu udziałowi w projekcie, 
jego koordynacji, a także uczestnictwie w poszcze-
gólnych aktywnościach, co znacznie poszerzy horyzonty 
nauczycieli i opiekunów. Pozwoli to również 
na polepszanie metod kształcenia.

O PROJEKCIE: CELE:
GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES jest 
doświadczoną grecką organizacją przyjmującą 
w ramach programów mobilności w zakresie kształce-
nia 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 agroturysty-
cznymi 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 przedsiębior-
stwach. Co warte podkreślenia, dwoje z jej pracow-
ników biegle włada językiem polskim, co również 
ułatwia organizację pracy na miejscu.
Współpraca z tym partnerem w ramach realizacji 
naszego projektu gwarantuje więc jego powodzenie.

PARTNER:

  

70
uczniów

ZSP CKU w Szydłowie
odbędzie praktyki zawodowe w Grecji

40 techników pojazdów samochodowych
30 techników żywienia i usług gastronomicznych

GEORGIKES EKMETALEUSEIS  
&TRAINING SERVICES


