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W ramach projektu przeprowadzono 
dwie zagraniczne mobilności 

zawodowe, podczas, których uczniowie 
realizowali 80-godzinny program stażu 
w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie 
z kierunkami kształcenia. Była to 
świetna okazja na zdobycie przez nich 
nowych umiejętności, doświadczenia, 
a także wiedzy. Wszystko to pozwoliło 
na zwiększenie szans uczestników 
projektu zarówno na polskim, jak 
i europejskim rynku pracy, a także 
wzmocniło ich motywację do nauki 
i aspiracje zawodowe.

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbro-
wie Tarnowskiej to szkoła z wieloletnią trady-

cją sięgającą 1945 roku. Zatrudnieni nauczyciele 
posiadają bogate doświadczenie zawodowe i cały 
czas dążą do podnoszenia swoich umiejętności 
poprzez udział w kursach, szkoleniach, semina-
riach oraz projektach międzynarodowych. Duży 
nacisk kładzie się na udział w zewnętrznych ini-
cjatywach, które pozwalają podnieść poziom na-
uczania i szansw uczniów na rynku pracy. Dlatego 
też szkoła stara się i pozyskuje dofinansowania 
nie tylko w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój, ale również Polsko – Ukra-
ińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 
Dzięki takiemu połączeniu doświadczonej kadry 
pedagogicznej, dobrze wyposażonych pracowni 
oraz uzupełnieniu tego przez możliwości udzia-
łu w projektach międzynarodowych, uczniowie 
otrzymują bardzo dobrze dopasowaną ofertę 
edukacyjną. Mają oni okazję zdobywać nie tylko 
wiedzę, ale również podnosić swoje umiejętności, 
nie tylko w obszarze zawodu, ale również znajo-
mości języków obcych czy umiejętności miękkich, 
które są wysoko oceniane na dzisiejszym rynku 
pracy. 
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O PROJEKCIE

Projekt „Staże zawodowe szansą 
rozwoju dla młodzieży z regionu 

Powiśla Dąbrowskiego” to wspólna 
inicjatywa Zespołu Szkół im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej oraz greckiej organizacji 
Georgikes Ekmetaleuseis & Training 
Services. Jest to już druga wspólnie 
realizowana inicjatywa, która która w 
swoich podstawowych założeniach 
przyczynia się do rozwoju zawodo-
wego uczniów, a także, w dłuższej 
perspektywie – do wzmocnienia re-
nomy szkoły poprzez podniesienie 
poziomu kształcenia. Projekt stano-
wi odpowiedź na potrzeby uczniów, 
którzy chcą korzystać z coraz bo-
gatszej oferty edukacyjnej szkoły, 

a szczególnie z zagranicznych staży 
zawodowych, które są bardziej war-
tościowe, niż te realizowane w kraju, 
przede wszystkim dzięki aspektowi 
językowemu, a także kulturowemu. 
Projekt zakładał również realizację 
cyklu szkoleń przygotowawczych, 
które pomogły uczestnikom jeszcze 
efektywniej zrealizować stawiane 
przed nimi zadania. Ważnym aspek-
tem projektu jest również możliwość 
poznania greckiego dziedzictwa kul-
turowego.
Głównym celem projektu było umoż-
liwienie uczniom skutecznego przej-
ścia z etapu nauki do etapu zatrud-
nienia. Dla wielu uczestników był 
to pierwszy staż zawodowy oraz 

pierwsza styczność z prawdziwym 
rynkiem pracy, na dodatek w całko-
wicie nowych, zagranicznych warun-
kach. Mieli oni okazję skonfrontować 
wiedzę nabytą w szkole z realiami 
zakładu pracy, co okazało się bardzo 
cennym doświadczeniem. Rozwój 
uczniów był zdecydowanie najważ-
niejszym rezultatem całej inicjatywy, 
gdyż to ich dobrem kieruje się szkoła 
w swoim codziennym funkcjonowa-
niu.
Udział w projekcie pozwolił tak-
że na podniesienie poziomu jakości 
funkcjonowania szkoły. Współpraca 
z zagranicznymi partnerami umożli-

wiła stworzenia platformy wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, któ-
re wpłynęły na podniesienie poziomu 
kształcenia w szkole poprzez adapta-
cję potrzeb i trendów, które mogliśmy 
zaobserwować na europejskim rynku 
pracy na szkolne programy nauczania 
czy programy praktyk zawodowych. 
Nauczyciele mieli okazję poznać me-
todologię nauczania, a także najnow-
sze technologie wykorzystywane 
w firmach, co pozytywnie wpłynie 
na przekazywaną przez nich wiedzę 
i umiejętności w ramach nauczania 
przedmiotów zawodowych.

14 techników 
logistyków

14 techników 
hotelarstwa

10 techników 
handlowców

14 techników 
informatyków

15 kucharzy

15 techników 
ekonomistów
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CELE 
PROJEKTU

Realizacja dwóch 
12-dniowych 
zagranicznych 
mobilności 
zawodowych dla 
82 uczniów.

Rozwój kompetencji 
zawodowych oraz 
wzmocnienie kompetencji 
językowych młodzieży 
i nauczycieli poprzez 
umożliwienie praktykowania 
w realnym środowisku.

2

Rozwinięcie wśród uczniów 
umiejętności miękkich, 
które pozwolą im na 
skuteczne funkcjonowanie 
na rynku pracy i efektywne 
poszukiwanie wymarzonego 
zatrudnienia.

3

Zaangażowanie w projekt 
przynajmniej 10 nauczycieli 
szkoły, którzy dzięki temu 
będą mieli szansę rozwinąć 
swoje umiejętności 
w zakresie zarządzania 
i realizacji projektów 
międzynarodowych, a także 
poznać nową metodologię 
dydaktyczną.

4

Nawiązanie nowych oraz 
pogłębienie posiadanych 
kontaktów, które pozwolą 
stworzyć platformę wymiany 
doświadczeń, pomysłów 
i dobrych praktyk, służącą 
rozwojowi szkoły i lepszemu 
dopasowaniu oferowanego 
nauczania.

5

Wykreowanie u uczniów 
i nauczycieli pozytywnych 
postaw, takich jak ciekawość 
świata, otwartość na nowe 
szanse i możliwości czy 
świadomość potrzeby 
ciągłego rozwoju osobistego.

6

 Budowanie renomy szkoły 
jako placówki europejskiej, 
współpracującej z różnymi 
podmiotami w celu 
podnoszenia jakości 
oferty edukacyjnej oraz 
wzbogacenia jej o nowe 
elementy.

7

1

Głównym celem projektu jest po-
prawa jakości kształcenia szkoły 
i rozwój zawodowy uczestników 
pod kątem zawodowym. Projekt 
zakłada również cele szczegółowe:
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W ramach swojego stażu 
zawodowego, a także 

programu kulturowo-edukacyj-
nego, uczestnicy mogli osiągnąć 
następujące szczegółowe efekty 
kształcenia:
• Umiejętności z zakresu two-

rzenia i redagowania spe-
cjalistycznych dokumentów 
handlowo-księgowych oraz 
właściwe ich zastosowanie.

• Znajomość specyfiki branży 
handlowo-księgowej oraz 
przepisów dotyczących pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej zarówno w Grecji, 
jak i w Polsce, a także innych 
krajach Unii Europejskiej.

• Umiejętność określenia 
pozycji makro i mikroekono-
micznej firmy oraz konkuren-
cji w branży, w której aktu-
alnie się znajduje. Tworzenie 
rekomendacji dla firm przez 
pryzmat tych czynników.

• Znajomość zasad prowadze-
nia dokumentacji kadrowej 
oraz rozliczania pracowni-
ków, w tym kwestie związa-
ne z dochodami, premiami, 
podatkami oraz ubezpiecze-
niem. Tworzenie i redagowa-
nie właściwej dokumentacji.

• Umiejętność tworzenia 
analizy ekonomicznej oraz 
właściwa interpretacja jej 
wskaźników i miar. Ocena 

funkcjonowania przedsię-
biorstwa, a także umiejęt-
ność tworzenia zaleceń 
służących poprawie funkcjo-
nowania.

• Umiejętność rozliczenia 
działalności przedsiębiorstwa 
i sporządzenia sprawozdania 
finansowego za konkretny 
okres rozliczeniowy.

• Znajomość procesów 
handlowych związa-
nych z zamawia-
niem towarów, 
takich jak: nego-
cjowanie, za-
wieranie umów, 
odbiór towaru 
i jego dystrybucja. 

• Umiejętność obsłu-
gi programów infor-
matycznych stoso-
wanych w przedsiębiorstwie 
do rozliczeń, fakturowania, 
archiwizacji dokumentów.

• Umiejętność organizowania 
stanowiska pracy w zależno-
ści od zleconych obowiąz-
ków.

• Umiejętność prowadzenia 
rejestru przychodów i roz-
chodów.

• Umiejętność przeprowadze-
nia inwentaryzacji i właści-
wego jej udokumentowania.

• Umiejętność dokumentowa-
nia operacji gospodarczych.

technik
EKONOMISTA

• Umiejętność obsługi klien-
tów zagranicznych.

• Umiejętność tworzenia 
biznesplanu oraz strategii 
rozwoju firmy prowadzającej 
działalność w konkretnym 
sektorze oraz pod potrzeby 
rozwoju konkretnego rozwią-
zania/produktu itp.

• Znajomość systemów podat-
kowych w Polsce i Grecji.

• Zapoznanie się z grecką kul-
turą, historią i tradycją. Na-
bycie pozytywnych postaw 
związanych z tolerancją, 
zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej, ciekawością 
świata.

• Umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim 
z uwzględnieniem słownic-
twa branżowego.

• Umiejętności miękkie związa-
ne z pracą w grupie, również 
międzynarodowej, skuteczną 
komunikacją, asertywnością, 
odpornością na stres i umie-
jętnością pracy pod presją 
czasu, samodyscypliną oraz 
dobrą organizacją pracy.
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W ramach swojego stażu za-
wodowego, a także pro-

gramu kulturowo-edukacyjnego, 
uczestnicy mogli osiągnąć na-
stępujące szczegółowe efekty 
kształcenia:
• Znajomość języków progra-

mowania takich jak HTML 
czy Java i wykorzystywanie 
ich do tworzenia formularzy 
na stronie internetowej czy 
innych projektów, w zależno-
ści od zlecenia.

• Montaż i obsługa systemu 
monitoringu CCTV – kon-
figuracja i dopasowanie do 
potrzeb klienta.

• Umiejętność projektowania 
grafik komputerowych – 
dobieranie oprogramowania, 
stosowanie różnych modeli 
barw, osadzanie tekstów 
na grafice, korzystanie 
z funkcji edytora. 

• Znajomość rodzajów baz da-
nych, a także umiejętność ich 
tworzenia i zarządzania nimi, 
z uwzględnieniem struktural-
nego języka zapytań SQL.

• Umiejętność tworzenia 
i konfiguracji sieci kompute-
rowej oraz dopasowania jej 
do potrzeb zleceniodawcy 
– znajomość różnych topo-
logii sieci, stosowanie zasad 
bezpieczeństwa w praktyce, 
korzystanie z programów 

komputerowych służących 
do monitorowania pracy 
sieci.

• Umiejętność konfigurowania 
i zabezpieczania kompute-
rów oraz laptopów celem 
wydłużenia ich żywotności 
i sprawności. 

• Znajomość programów 
do programowania 
i tworzenia obiek-
tów przestrzen-
nych wyko-
rzystywanych 
przy obsłudze 
drukarek 3D.

• Konfiguracja urzą-
dzeń peryferyjnych 
i innego sprzętu 
informatycznego 
zgodnie z zapotrzebowaniem 
i przeznaczeniem. Instalacja 
potrzebnego oprogramowa-
nia, zmiana ustawień.

• Znajomość pakietu MS 
Office, ze szczególnym 
uwzględnieniem programu 
Excel i jego wykorzystania 
w kontekście zarządzania 
bazami danych.

• Umiejętność lokalizacji uster-
ki w laptopie, komputerze 
czy tablecie przy pomocy 
specjalnego oprogramowa-
nia i jej eliminacja/naprawa/
serwis. 

• Znajomość różnych syste-

technik
INFORMATYK

mów operacyjnych (Win-
dows, Linux). Umiejętność 
ich właściwej instalacji 
i konfiguracji. Wykonywa-
nie aktualizacji systemów, 
a także instalacja właściwych 
sterowników pod kątem 
wykorzystywanych urządzeń 
peryferyjnych. Umiejętność 
właściwego zabezpieczenia 
systemów operacyjnych. 
Znajomość różnic między 
systemem Windows a Linux.

• Zapoznanie się z grecką kul-
turą, historią i tradycją. Na-
bycie pozytywnych postaw 
związanych z tolerancją, 
zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej, ciekawością 
świata.

• Umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim 
z uwzględnieniem słownic-
twa branżowego.

• Umiejętności miękkie związa-
ne z pracą w grupie, również 
międzynarodowej, skuteczną 
komunikacją, asertywnością, 
odpornością na stres i umie-
jętnością pracy pod presją 
czasu, samodyscypliną oraz 
dobrą organizacją pracy.
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W ramach swojego stażu 
zawodowego, a także 

programu kulturowo-edukacyj-
nego, uczestnicy mogli osiągnąć 
następujące szczegółowe efekty 
kształcenia:
• Umiejętność kompleksowej 

obsługi gościa hotelowego 
w różnych działach hotelu.

• Umiejętność wyróżnienia 
pionów funkcjonalnych 
obiektów świadczących 
usługi hotelarskie, a także 
scharakteryzowanie ich wza-
jemnych zależności. 

• Umiejętność właściwego 
doboru technik sprzątania 
w jednostkach mieszkalnych 
oraz odpowiednich urządzeń, 
sprzętu i środków do rodzaju 
wykonywanych prac.

• Umiejętność obsługi syste-
mu rezerwacji hotelowych. 
Przeprowadzanie procedury 
check-in oraz check-out. Pla-
nowanie zakwaterowania dla 
grup zorganizowanych. 

• Umiejętność organizowania 
i prowadzenia podręcznych 
magazynów (środków czy-
stości, drobnego sprzętu 
gospodarczego, magazynu 
rzeczy znalezionych).

• Umiejętność utrzymywania 
czystości i porządku w części 
ogólnej hotelu. 

• Umiejętność obsługi urzą-

dzeń technicznych stosowa-
nych na różnych stanowi-
skach pracy.

• Umiejętność użytkowania 
urządzeń pomocniczych do 
przygotowywania i podawa-
nia potraw i napojów.

• Znajomość bielizny i zasta-
wy stołowej – stosowanie 
technik nakrywania stołu 
w zależności od oko-
liczności czy rodzaju 
wydarzenia.

• Umiejętność odpo-
wiedniego przy-
gotowania sali 
konsumpcyjnej 
do obsługi go-
ści hotelowych. 
Przyjmowanie 
zamówień, a także 
wydawanie posiłków 
i ekspedycja śniadań.

• Umiejętność organizowania 
stanowiska pracy w zależno-
ści od zleconych obowiąz-
ków.

• Umiejętność komunikacji 
z klientami oraz ich obsługa 
na takich stanowiskach jak: 
recepcjonista/ka czy kelner/
ka.

• Znajomość i obsługa pro-
gramów komputerowych 
służących zarządzaniu rezer-
wacjami czym dokonywaniu 
rozliczeń. 

technik
HOTELARSTWA

• Znajomość zasad organizacji 
służby pięter – współpraca 
z innymi działami hotelu, 
np. z recepcją w kwestiach 
rezerwacji i zakwaterowania 
gości; utrzymywanie czysto-
ści w pokojach hotelowych.

• Znajomość zasad tworze-
nia i redagowania pism oraz 
dokumentów wykorzystywa-
nych w codziennym funk-
cjonowaniu obiektu z branży 
HoReCa.

• Umiejętność obsługi baru 
hotelowego, w tym sporzą-
dzanie różnych rodzajów 
kaw, koktajli i innych napo-
jów, w zależności od zamó-
wień klienta.

• Zapoznanie się z grecką kul-
turą, historią i tradycją. Na-
bycie pozytywnych postaw 
związanych z tolerancją, 
zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej, ciekawością 
świata.

• Umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim 
z uwzględnieniem słownic-
twa branżowego.

• Umiejętności miękkie związa-
ne z pracą w grupie, również 
międzynarodowej, skuteczną 
komunikacją, asertywnością, 
odpornością na stres i umie-
jętnością pracy pod presją 
czasu, samodyscypliną oraz 
dobrą organizacją pracy.
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W ramach swojego stażu 
zawodowego, a także 

programu kulturowo-edukacyj-
nego, uczestnicy mogli osiągnąć 
następujące szczegółowe efekty 
kształcenia:
• Umiejętność organizowania 

stanowiska pracy w zależno-
ści od zleconych obowiąz-
ków.

• Znajomość i obsługa infor-
matycznych programów 
księgowych stosowanych 
w firmie (wystawianie fak-
tur, rejestr kosztów i przy-
chodów, KPIR, rozliczanie 
dostaw), a także programów 
stosowanych do prowa-
dzenia baz danych, np. MS 
Excel.

• Znajomość i umiejętność 
sporządzania dokumentów 
handlowych, w tym umów 
z partnerami i kontrahentami.

• Znajomość zasad tworzenia 
planów dostaw towarów, 
harmonogramów i koszto-
rysów, a także innych doku-
mentów handlowych.

• Umiejętność rozliczania 
dostaw, przeprowadzania 
inwentaryzacji, kontrola do-
chodów i rozchodów.

• Znajomość zasad klasyfi-
kowania, magazynowania, 
przechowywania i transpor-
towania towarów.

• Umiejętność tworzenia spra-
wozdania finansowego i ana-
lizy ekonomicznej wraz z ich 
odpowiednią interpretacją 
przez pryzmat funkcjonowa-
nia danego przedsiębiorstwa. 
Interpretacja podstawowych 
wskaźników i miar z nimi 
związanych.

• Umiejętność określenia 
pozycji marko- i mikroeko-
nomicznej firmy oraz konku-
rencji w branży, w której 
aktualnie się znajduje, 
a także tworzenie re-
komendacji w tym 
kontekście.

• Znajomość zasad 
analizy złożonych 
ofert pod kątem 
opłacalności i pod-
jęcia odpowiedniego 
wyboru dla potrzeb 
przedsiębiorstwa.

• Umiejętność utrzymywania 
kontaktów z kontrahentami; 
umiejętność negocjacji i re-
negocjacji umów.

• Umiejętność obsługi klien-
tów i dopasowania oferty 
pod ich wymagań i potrzeb.

• Umiejętność wystawiania 
i rejestrowania faktur. Umie-
jętność odpowiedniego prze-
chowywania i archiwizacji 
dokumentów księgowych.

• Znajomość specyfiki branży 

technik
HANDLOWIEC

handlowej oraz przepisów 
dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej 
zarówno w Grecj, i jak 
i w Polsce.

• Umiejętność dobrania odpo-
wiedniej strategii handlowej 
do  produktu i pod danego 
odbiorcę, także z uwzględ-
nieniem specyfiki rynku.

• Znajomość zasad zamawiania 
towarów i zawierania umów 
z kontrahentami, również 
na poziomie międzynarodo-
wym.

• Zapoznanie się z grecką kul-
turą, historią i tradycją. Na-
bycie pozytywnych postaw 
związanych z tolerancją, 
zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej, ciekawością 
świata.

• Umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim 
z uwzględnieniem słownic-
twa branżowego.

• Umiejętności miękkie związa-
ne z pracą w grupie, również 
międzynarodowej, skuteczną 
komunikacją, asertywnością, 
odpornością na stres i umie-
jętnością pracy pod presją 
czasu, samodyscypliną oraz 
dobrą organizacją pracy.
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Wramach swojego stażu 
zawodowego, a także 

programu kulturowo-edukacyj-
nego, uczestnicy mogli osiągnąć 
następujące szczegółowe efekty 
kształcenia:
• Korzystanie z maszyn i na-

rzędzi służących do obrób-
ki produktów i surowców 
wykorzystywanych w kuchni 
śródziemnomorskiej, a także 
europejskiej. 

• Wykonywanie obróbki 
wstępnej i termicznej, a tak-
że wykończenia przy wyko-
rzystaniu wyżej wspomnia-
nych maszyn i narzędzi. 

• Dobieranie drobnego sprzę-
tu gastronomicznego do 
sporządzenia określonej 
potrawy.

• Znajomość receptur sporzą-
dzania potraw i napojów ty-
powych dla kuchni greckiej, 
a także miejsca pracy. 

• Sporządzanie potraw zgod-
nie z recepturą – obliczanie 
zapotrzebowania na produk-
ty, odważanie i odmierzanie 
składników na podstawie re-
ceptur, szacowanie kosztów.

• Dobieranie surowców i pro-
duktów do wykonania zamó-
wionych potraw. 

• Prawidłowe obrabianie su-
rowców i ich przetwarzanie 
z wykorzystaniem metod 

obróbki wstępnej oraz wła-
ściwej. 

• Korzystanie z różnych metod 
obróbki, takich jak: grillowa-
nie, gotowanie, blanszowa-
nie, duszenie, pieczenie. 

• Umiejętność oceny produk-
tów pod względem świe-
żości, smaku, zapachu czy 
przydatności do spożycia.

• Umiejętność przygoto-
wania różnego rodzaju 
potraw, dań i przy-
stawek, takich jak 
zupy, dania z jaj 
i przetworów 
mlecznych, pod-
stawowe desery 
i wyroby ciastkar-
skie, dania z mięs 
oraz drobiu, a także 
ryby i owoce morza.

• Magazynowanie żywności 
w celu utrzymania jej przy-
datności do spożycia i świe-
żości.

• Obsługa gości hotelowych,  
umiejętność pomocy w wy-
borze potrawy czy napoju. 

• Przyjmowanie zamówień 
i ich realizacja.

• Znajomość rodzajów bielizny 
stołowej i zastawy oraz ich 
odpowiedniego wykorzysta-
nia.

• Współpraca z innymi dzia-
łami hotelu/restauracji przy 

KUCHARZ
realizacji zamówień, a także 
planowaniu zapotrzebowania 
na produkty oraz pracowni-
ków.

• Znajomość deserów i innych 
przystawek charakterystycz-
nych dla restauracji hotelo-
wej o wysokim standardzie.

• Umiejętności z zakresu ob-
sługi gości restauracyjnych, 
w tym poza samą kuchnią. 

• Zapoznanie się z grecką kul-
turą, historią i tradycją. Na-
bycie pozytywnych postaw 
związanych z tolerancją, 
zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej, ciekawością 
świata.

• Umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim 
z uwzględnieniem słownic-
twa branżowego.

• Umiejętności miękkie związa-
ne z pracą w grupie, również 
międzynarodowej, skuteczną 
komunikacją, asertywnością, 
odpornością na stres i umie-
jętnością pracy pod presją 
czasu, samodyscypliną oraz 
dobrą organizacją pracy.
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W ramach swojego stażu 
zawodowego, a także 

programu kulturowo-edukacyj-
nego, uczestnicy mogli osiągnąć 
następujące szczegółowe efekty 
kształcenia:
• Znajomość specyfiki branży 

logistycznej oraz przepisów 
dotyczących prowadzenia 
działalności gospodar-
czej zarówno w Grecji, jak 
i w Polsce.

• Umiejętność organizowania 
stanowiska pracy w zależno-
ści od zleconych obowiąz-
ków.

• Znajomość i umiejętność 
wykorzystania narzędzi ICT, 
w tym programów specjali-
stycznych, np. WF-Mag, MS 
Excel.

• Umiejętność przeprowadze-
nia inwentaryzacji z wykorzy-
staniem programów specja-
listycznych i nowoczesnych 
metod.

• Umiejętność sporządzania 
oraz kontrolowania do-
kumentacji magazynowej 
i przewozowej.

• Umiejętność analizy stanów 
magazynowych przy wyko-
rzystaniu programów służą-
cych do zarządzania bazami 
danych.

• Umiejętność komunikacji, 
negocjacji lub renegocjacji 

umów z kontrahentami.
• Umiejętność planowania 

procesów logistycznych z za-
chowaniem wszelkich zasad. 
Tworzenie krótkofalowych 
oraz długofalowych harmo-
nogramów.

• Umiejętność wykonywania 
podstawowych zadań maga-
zynowych, takich jak przyj-
mowanie, wydawanie oraz 
kompletowanie zamówień.

• Umiejętność określenia 
pozycji makro- i mikro-
ekonomicznej firmy 
oraz konkurencji 
w  branży, w  któ-
rej aktualnie się 
znajduje, a także 
tworzenie rekomen-
dacji w tym kontek-
ście.

• Znajomość sprawozdań 
finansowych i analizy ekono-
micznej oraz umiejętność ich 
poprawnego wykorzystania, 
np. przy ocenie przedsię-
biorstwa lub przy tworzeniu 
długofalowych strategii.

• Umiejętność odpowiedniego 
zaplanowania wykorzystania 
powierzchni magazynowych 
w zależności od harmono-
gramu dostaw i potrzeb 
zleceniodawców.

• Znajomość zasad organizacji 
wykonawstwa usług ładun-

technik
LOGISTYK

kowych i składowania.
• Umiejętności z zakresu two-

rzenia dokumentów handlo-
wo-magazynowych.

• Znajomość procesów han-
dlowych związanych z zama-
wianiem towarów, takich jak: 
negocjowanie, zawieranie 
umów, odbiór towaru i jego 
dystrybucja.

• Umiejętność przeprowadze-
nia inwentaryzacji i właści-
wego jej udokumentowania.

• Zapoznanie się z grecką kul-
turą, historią i tradycją. Na-
bycie pozytywnych postaw 
związanych z tolerancją, 
zrozumieniem dla odmienno-
ści kulturowej, ciekawością 
świata.

• Umiejętność posługiwa-
nia się językiem angielskim 
z uwzględnieniem słownic-
twa branżowego.

• Umiejętności miękkie związa-
ne z pracą w grupie, również 
międzynarodowej, skuteczną 
komunikacją, asertywnością, 
odpornością na stres i umie-
jętnością pracy pod presją 
czasu, samodyscypliną oraz 
dobrą organizacją pracy.
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Program edukacyjno-kulturowy był 
równie ważnym elementem obu 

mobilności, co program praktyk za-
wodowych. Dzięki niemu młodzież 
miała możliwość poznania greckiej 
kultury, historii oraz tradycji. Wpły-
nęło to bardzo pozytywnie na ich 
zachowanie i postawy. Obcowanie 
z jakże odmienną kulturą pozwoliło 
na rozbudzenie u uczniów ciekawości 
świata, ale także nabycie pozytyw-
nych postaw związanych z tolerancją 
czy zrozumieniem dla odmienności 
kulturowej. 
• Meteory – zespół klasztorów ulo-

kowanych wysoko na skałach pia-
skowca, które osiągają do 540 m. 
n.p.m. Znajdują się one w środko-
wej Grecji, na północno-zachod-

nim krańcu równiny tesalskiej, 
w okolicy miasta Kalambaka. 
Na szczytach skał umiejscowio-
ny jest zespół 24 prawosław-
nych klasztorów (monastyrów). 
Współcześnie tylko sześć klasz-
torów jest zamieszkanych i toczy 
się w nich normalne życie mona-
styczne (klasztorne). Cztery z nich 
to klasztory męskie, a dwa żeń-
skie. Legenda głosi, że św. Atana-
zy, założyciel Wielkiego Meteora 
(Megalo Meteoro), najstarszego 
monastyru, wzniósł się na szczyt 
na skrzydłach orła. To on założył 
pierwszy klasztor w roku 1336.

• Skiathos –jedna z największych 
wysp archipelagu Sporad Północ-
nych, znajduje się w zachodniej 

PROGRAM KULTUROWY
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części Morza Egejskiego. Zajmu-
je obszar około 50 km kwadra-
towych, a na swoim terytorium 
ma wiele turystycznych sklepi-
ków, restauracji i kawiarni, a także 
lotnisko z jednym z najkrótszych 
na świecie pasów startowych. 
Właśnie na tej wyspie nagrywano 
sceny do znanego filmu „Mamma 
Mia!”. Pochodzenie nazwy tłuma-
czone jest tym, że Skiatos leży 
w cieniu Góry Athos, a z grec-
kiego „skia” oznacza cień. Jedną 
z plaż wyspy jest Koukounaries. 

Nazwa ta pochodzi od szyszki 
drzewa piniowego, które to po-
łaciami porastają wyspę. Piasek 
na tej plaży odbija promienie sło-
neczne za sprawą zawartej w nim 
miki. W pobliżu plaży znajduje się 
luksusowy hotel Skiathos Palace 
Hotel, w którym chętnie spędzała 
wakacje księżna Diana.

• Stary Panteleimon – malownicza 
miejscowość położona na zbo-
czach Olimpu, którą aktualnie 
zamieszkuje tylko 17 rodzin. Po-
wstała ona w okresie ekspansji 

tureckiej na obszary Grecji, kiedy 
to ludność uciekała przed okru-
cieństwem i wysokimi podatkami 
w góry, gdzie założyła nową osa-
dę. 

• Litochoro – jedna z najwyżej po-
łożonych miejscowości na zbo-
czach Olimpu. Stanowi siedzibę 
gminy Dion-Olimp. Jest bardzo 
istotnym miejscem dla regionu, 
gdyż znajduje się w niej rezerwu-
ar wody dla wszystkich pobliskich 
miejscowości oraz baza woj-
skowa. Jest to również miejsce 
startowe dla dalszych górskich 

wycieczek, w tym na najwyższy 
punkt masywu Olimpu – Mitikas, 
który osiąga wysokość 2918 me-
trów n.p.m.

• Zamek w Platamonas – twier-
dza wybudowana przez wraca-
jących z IV wyprawy krzyżowej 
rycerzy chrześcijańskich. Służyła 
ona jako punkt kontroli nad całą 
Zatoką Termańską. Zamek w Pla-
tamonas został wzniesiony w XI 
w. przez krzyżowców, zdobyty 
później w 1470 r. przez Wene-
cjan, a następnie w 1556 r. przez 
Turków. Ostatecznie opuszczony 



37

na początku XX w. niszczał po-
zostawiając do dzisiaj tylko ru-
iny murów i wieży. Obecnie jest 
miejscem wydarzeń kulturalnych, 
m.in. odbywającego się w sierp-
niu Festiwalu Olimpu.

• Spacer po targu greckim w miej-
scowości Leptokarya – jest to 
jeden z najpopularniejszych ku-
rortów Riwiery Olimpijskiej. W tej 
miejscowości była również za-
kwaterowana młodzież. Co wto-
rek odbywa się w niej duży targ, 
na którym uczniowie mieli moż-
liwość poznać i spróbować typo-

wych dla Grecji produktów, takich 
jak oliwa z oliwek, oliwki, ser feta, 
chałwa i wiele innych. 

• Wieczór grecki – organizacja 
wieczoru greckiego pozwoliła 
uczniom na wzięcie udziału w ty-
powych dla tego kraju zabawach, 
którym towarzyszyły tańce i śpie-
wy, a także innych animacjach 
czasu wolnego. Był to miło spę-
dzony czas przy akompaniamen-
cie pięknej greckiej muzyki. 
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Bardzo ważnym elementem całe-
go projektu był proces walidacji 

efektów kształcenia, które uczniowie 
nabyli. Pozwoliło to na załączenie 
konkretnych dokumentów do swo-
jego zawodowego portfolio, które 
będą potwierdzeniem odbycia zagra-
nicznego stażu, ale również zdobycia 
konkretnych umiejętności zawodo-
wych. Dzięki temu, udział w projek-
cie będzie mógł jego uczestnikom 
faktycznie zaprocentować w postaci 
rozbudowanego CV, na które pra-

codawcy będą spoglądali z dużym 
szacunkiem i uznaniem. Uczniowie, 
którzy w tak młodym wieku zaczęli 
rozbudowywać swoje umiejętności, 
zdobywać doświadczenie zawodo-
we i świadomie kształtować proces 
kariery zawodowej, zdecydowanie 
łatwiej odnajdą się na rynku pracy, 
zarówno polskim, jak i europejskim. 
Wykorzystane w projekcie dokumen-
ty i certyfikaty niewątpliwie znacznie 
w tym pomogą.

CERTYFIKATY

W związku z powyższym, postano-
wiono zastosować w projekcie kilka 
dokumentów, które pozwoliły na od-
powiednią walidację efektów kształ-
cenia. W proces ten zaangażowane 
zostały obie instytucje, czyli Zespół 
Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dą-
browie Tarnowskiej oraz Georgikes 
Ekmetaleuseis & Training Services, co 
przyczyniło się wzmocnieniu znacze-
nia takich certyfikatów. Zdecydowano 
zastosować następujące dokumenty/
certyfikaty: certyfikat Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
oraz dokument Europass-Mobilność, 
wystawione w dwóch wersjach ję-
zykowych (angielskiej oraz polskiej), 
a także certyfikat od partnera grec-
kiego w języku angielskim oraz cer-
tyfikat potwierdzający udział w szko-

leniu przygotowawczym wystawiony 
w języku polskim (zawiera krótkie 
przedstawienie odbytego szkolenia). 
Najważniejszy z nich wydaje się do-
kument Europass-Mobilność, który 
zawiera dokładny wykaz czynno-
ści oraz efektów kształcenia naby-
tych w trakcie stażu zawodowego. 
Wszystkie powyższe dokumenty 
w przyszłości stanowić będą załącz-
nik do CV uczestników projektu. Jest 
to o tyle ważne, że dla wielu z nich 
było to pierwsze zetknięcie z rynkiem 
pracy, dzięki czemu przyszłe stara-
nia o staż czy pracę będą łatwiejsze, 
gdyż posiadane umiejętności, wiedza 
czy doświadczenie zostaną poświad-
czone konkretnymi dokumentami, 
zdobytymi w ramach międzynarodo-
wego projektu. 



Georgikes Ekmetaleuseis & Tra-
ining Services jest grecką organizacją 
przyjmującą w ramach programów 
mobilności w zakresie kształcenia 
zawodowego. Posiada ona bogate do-
świadczenie w zakresie pracy z mło-
dzieżą, w tym organizacji praktyk i sta-
ży zawodowych dla uczniów ze szkół 
zawodowych i techników. Siedziba 
Instytucji znajduje się w miejscowości 
Platamonas na Riwierze Olimpijskiej 
w regionie Pierias. Współpracuje ona 
z hotelami, restauracjami czy przed-
siębiorstwami działającymi w takich 
branżach jak logistyka i spedycja, 

księgowość, agrobiznes. Jej kadra to 
doświadczeni pracownicy młodzieżo-
wi, którzy mają świetne podejście do 
praktykantów, pomagając im i wspie-
rając proces kształcenia. Posiadają oni 
również wiele umiejętności społecz-
nych, którymi chętnie dzielą się z mło-
dzieżą. Warto zauważyć, że organiza-
cja zatrudnia również pracowników 
polskojęzycznych, co tylko pomaga 
w realizacji projektów w które zaan-
gażowane są szkoły z Polski. Dzięki 
temu, młodzież od samego początku 
czuje się dużo lepiej i pewniej co po-
maga w szybkiej aklimatyzacji.

PARTNER GRECKI

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego 
ul. T. Kościuszki 5

33-200 Dąbrowa Tarnowska
e-mail: zsp2dt@gmail.com

tel.: 14 642 25 21
www.zsp2.miasto.net.pl
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