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Projekt „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071, 
jest realizowany ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe    



Praktyki
Zawodowe
17.10-30.10.2019
21.08-03.09.2020

79 uczniów Zespołu Szkół im. 
W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 
odbyło swoje praktyki zawodowe 
w ramach projektu „Rozwijamy 
skrzydła na greckich praktykach 
zawodowych” realizowanego 
ze środków Programu Erasmus+, 
sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe. Erasmus+ to program 
Unii Europejskiej w dziedzinie 
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 
na lata 2014-2020. Dzięki niemu 
osoby uczące się zawodu mogą 
zdobyć praktyczne doświadczenie 
zawodowe za granicą oraz 
podwyższać swoje umiejętności 
językowe. Uczniowie mogą podjąć 
staż w przedsiębiorstwie lub 
w placówce kształcenia/szkolenia 
zawodowego w innym kraju.
Projekt jest realizowany przez 
Zespół Szkół im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej we współpracy 
z greckim partnerem Olympus 
Education Services Single Member 
P.C., który zadbał o organizację 
praktyk dla uczestników projektu 
podczas ich pobytu w Grecji.



3

O szkole
Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej to 

placówka z tradycjami, kształcąca uczniów w wie-
lu zawodach, wśród których znajdują się: technik re-
klamy, technik informatyk, technik logistyk, technik 
ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji 
turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych 
czy technik fotografii i multimediów. 
Głównymi celami działalności Zespołu Szkół jest:
1. Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzial-
ności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jed-
noczesnym otwarciu na wartości kultur Europy 
i świata;

2. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków nie-
zbędnych do jego rozwoju;

3. Dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4. Przygotowanie uczniów do wypełniania obo-

wiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu 
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, spra-
wiedliwości i wolności.

Dążąc do ciągłego rozwoju środowiska edukacyjne-
go, szkoła stara się wychodzić naprzeciw oczekiwa-
niom swoich uczniów, dzisiejszego rynku pracy, lo-
kalnej społeczności, dokładając starań, aby kreowana 
oferta edukacyjna była coraz bogatsza. Nasza szkoła 
od lat słynęła z osiągnięć w dziedzinach gastrono-
micznych. Placówka dała się poznać w regionie, jak 
i całym kraju jako jedna ze szkół pionierskich w swo-
jej branży, wygrywając liczne konkursy cukiernicze, 
przygotowując pokazy czy też degustacje. Dyrekcja 
oraz nauczyciele naszej szkoły starają się na bieżą-
co reagować na zmieniający się stale rynek pracy, 
aktualizując ofertę kształcenia szkoły i wzbogacając 
o nowe zawody. Oprócz kierunków o bogatej historii 
i tradycji, w szkole funkcjonują także takie zawody, 
jak utworzony w roku szkolnym 2018/2019 technik 
fotografii i multimediów.
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Projekt „Rozwijamy skrzydła na greckich prak-
tykach zawodowych” to inicjatywa Zespołu 

Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, sta-
nowiąca kontynuację działań szkoły w zakresie 
oferowania naszym uczniom nowych możliwości 
wynikających ze stale rozwijającej się współpra-
cy międzynarodowej, na bazie pojawiających się 
możliwości finansowania. Projekt był ukierunko-
wany przede wszystkim na stworzenie przestrze-
ni i wykorzystanie nowych form doskonalenia 
zawodowego naszych uczniów oraz wypraco-
wanie rozwiązań i adaptacji dobrych praktyk od 
zagranicznych partnerów, specjalizujących się 
w wybranych branżach. Realizacja wszystkich za-
planowanych działań pozwoliła na realne zaspo-
kojenie istniejących potrzeb. Odbyte rozmowy 
i przeprowadzona diagnoza dotycząca rozwoju 
uczniów pokazała, że największym problemem 
jest zdobycie wartościowego doświadczenia za-
wodowego i budowanie portfolio umiejętno-
ści na już posiadanej wiedzy zdobytej w szkole 
w warunkach realnej pracy. Potrzeby te wiążą się 
z brakami w rozwoju sektora hotelarsko-gastro-
nomicznego oraz lukami w branży ekonomicznej, 
logistycznej i turystycznej, które wielokrotnie nie 
są w stanie zapewnić wartościowych praktyk 
dla wszystkich uczniów techników i szkół bran-
żowych. Mimo tego, iż szkoła podejmuje wiele 
starań celem zapewniania możliwości rozwoju 
swoim uczniom, nie jest ona w stanie zapewnić 

O projekcie
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odpowiedniej liczby miejsc odbywania praktyk we 
współpracy z wyłącznie lokalnymi pracodawcami 
w regionie i Powiecie Suskim.
W ramach projektu „Rozwijamy skrzydła na grec-
kich praktykach zawodowych” na praktyki zagra-
niczne wyjechało 79 uczniów II i III klas Zespołu 
Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. W skład 
2 grup wyjazdowych realizujących swoje prakty-
ki w październiku 2019 oraz w sierpniu/wrześniu 
2020, weszło: 

W ramach praktyk na jesieni 2019
• 20 techników żywienia  

i usług gastronomicznych
• 19 techników obsługi turystycznej  

 
W ramach praktyk na jesieni 2020
• 16 techników hotelarstwa
• 12 techników ekonomistów    
• 12 techników logistyków
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Cele projektu
Projekt miał na celu wypełnie-

nie istniejących potrzeb uczniów 
i szkoły, poprzez stworzenie rozwoju 
oferowanych przez placówkę możli-
wości o aspekty związane z realizacją 
zawodowych praktyk zagranicznych, 
podczas których 79 uczniów 5 profili 
nauczania miało szansę na rozwój za-
wodowy i personalny. Jednocześnie, 
miało to zapewnić wzrost jakości, 
efektywności i atrakcyjności działań 
szkoły, szczególnie w zakresie współ-
pracy z zagranicznymi partnerami.
Wspierającymi osiągnięcie oraz wpi-
sującymi się w cele główne były na-
stępujące cele szczegółowe:

Rozwój umiejętności 
zawodowych 79 

uczniów biorących udział 
w projekcie, w tym 
w praktykach zagranicznych 
oraz zwiększenie ich 
szans na znalezienie pracy 
i konkurencyjności na 
krajowym, jak i europejskim 
rynku pracy.

Rozwój kompetencji ko-
munikacji międzykultu-

rowej i językowej, potwier-
dzonych dokumentami dot. 
odbycia kursu językowego 
oraz stażu zagranicznego, 
podczas którego językiem 
roboczym był j. angielski.

Zapewnienie możliwości 
rozwoju zawodowego 

i osobistego dla przynaj-
mniej 40 uczniów z grupy 
defaworyzowanej.
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Podniesienie poziomu 
kompetencji kluczowych 

u 79 uczniów – podstawo-
wych oraz przekrojowych, 
takich jak przedsiębior-
czość, komunikacja, praca 
w zespole i innych kompe-
tencji społecznych.

Podniesienie jakości kształ-
cenia w szkole poprzez 

praktyczne zaznajomienie się 
z dobrymi praktykami w sek-
torze kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

Zaznajomienie się z proce-
sem przygotowania i re-

alizacji projektów międzyna-
rodowych we współpracy 
z doświadczonymi partnera-
mi z Grecji i zagranicznymi 
przedsiębiorstwami oraz za-
kładami pracy.

Rozwinięcie istniejących metod 
certyfikacji i oceniania opar-

tych na efektach nauczania oraz 
stosowanie narzędzi wspierają-
cych rozpoznawalność umiejętno-
ści i kwalifikacji za granicą, a także 
potwierdzenie przebytego procesu 
rozwoju i zdobytych kompetencji, 
w tym takich dokumentów takich 
jak Europass-Mobilność, elementy 
systemu ECVET w ramach Wyka-
zów Osiągnięć i innych.
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Grupa techników obsługi turystycznej 
praktykowała pod nadzorem swoich 

mentorów z ramienia greckiego biura 
podróży Polizos Tours, wykonując zada-
nia związane z przygotowywaniem i re-
alizacją imprez turystycznych, obejmują-
cych pełen przekrój usług dla klientów 
indywidualnych i grupowych. Pracując 
wspólnie, jak i w podziale na mniejsze 
zespoły robocze wykonywali swoje obo-
wiązki obejmujące:
• Organizację stanowiska pracy.
• Klasyfikowanie i dobieranie usług 

turystycznych do profilu i potrzeb 
klientów.

• Doprowadzenie stanowiska pracy 
do porządku zgodnego z zasadami 
organizacji stanowiska.

• Tworzenie i aktualizację baz danych 
informacji turystycznej.

• Przygotowywanie informacji tury-
stycznej w oparciu o wiedzę dot. 
geografii turystycznej oraz walorów 
regionu.

• Opracowywanie programów imprez 
turystycznych.

• Pracę przy użyciu komputerowych 
systemów rezerwacji usług i imprez 
turystycznych.

• Współpracę z partnerami i usługo-
dawcami (podwykonawcami).

• Obsługę klientów indywidualnych 
i grupowych w ramach realizowa-
nych imprez turystycznych.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu 
technik obsługi turystycznej obejmują 
kompetencje z zakresu planowania i kal-
kulacji kosztów imprez i usług turystycz-
nych, prowadzenia informacji turystycz-
nej oraz sprzedaży usług turystycznych. 
W ramach praktyk uczestnicy mieli moż-
liwości rozwoju już posiadanych kompe-
tencji oraz zdobycia zupełnie nowych, 
których zakres obejmuje m.in.:

1. Znajomość geografii turystycznej 
oraz walorów regionu.

2. Znajomość zasad obsługi turystycz-
nej klienta.

3. Sporządzanie i prowadzenie doku-
mentacji dotyczącej imprez i usług 
turystycznych.

4. Planowanie i kalkulację kosztów im-
prez i usług turystycznych.

5. Rezerwację i realizację imprez i usług 
turystycznych.

6. Przygotowywanie informacji tury-
stycznej.

7. Przygotowywanie materiałów pro-
mocyjnych i katalogów usług tury-
stycznych.

Technik
obsługi turystycznej

i
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Uczniowie kształcący się w ramach 
kierunku technik żywienia i usług 

gastronomicznych odbyli swoją praktykę 
w jednym z renomowanych hoteli grec-
kiej Riwiery Olimpijskiej – Poseidon Pa-
lace. Mieli okazję pracować pod okiem 
praktyków swojej dziedziny we wszyst-
kich możliwych blokach gastronomicz-
nych – w kuchni, cukierni, restauracji 
oraz na barze. Pracując w podziale na 
mniejsze zespoły robocze wykonywali 
swoje obowiązki obejmujące:
• Organizację stanowiska pracy.
• Klasyfikowanie i dobieranie składni-

ków oraz półskładników.
• Planowanie produkcji zgodnie z re-

cepturami.
• Przygotowanie i serwowanie posił-

ków zgodnie z opracowanym jadło-
spisem.

• Przygotowywanie oraz serwowanie 
napojów.

• Samodzielne przygotowanie bielizny 
i zastawy stołowej.

• Obsługę klientów restauracji zgod-
nie z zasadami obsługi gościa obiek-
tu gastronomicznego.

• Wykonywanie czynności porządko-
wych w trakcie obsługi gości.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu 
technik żywienia i usług gastronomicz-

nych obejmują kompetencje z zakresu 
sporządzania potraw i napojów, obsługi 
klientów oraz organizacji żywienia i usług 
gastronomicznych. W ramach praktyk 
uczestnicy mieli możliwości rozwoju już 
posiadanych kompetencji oraz zdobycia 
zupełnie nowych, których zakres obej-
muje m.in.:

1. Wiedzę z zakresu bogactwa przekro-
ju produktów, przepisów i sposobów 
przygotowywania żywności, napo-
jów i półproduktów zgodnych z re-
gionalną kuchnią.

2. Wiedzę i umiejętności związane ze 
stosowanymi metodami utrwalania 
żywności w obiektach wysokiej klasy.

3. Umiejętności przygotowywania 
zgodnie z recepturą oraz oceny 
przygotowania potraw oraz napojów 
zgodnie z podanymi przepisami i me-
todami uwzględniającymi potrawy 
regionalne.  

4. Obsługę przekroju klientów, 
z uwzględnieniem najbardziej wyma-
gających i niesamodzielnych osób.

5. Umiejętności odpowiedniego dobie-
rania warunków przechowywania 
żywności.

6. Dekorowanie i wydawanie potraw 
i napojów.

Technik
żywienia i usług 
gastronomicznych



13





15



16

Uczniowie kształcący się w ramach 
kierunku technik hotelarstwa odby-

li swoją praktykę w jednym z renomo-
wanych hoteli greckiego Peloponezu 
– Delphi Beach. Mieli okazję pracować 
pod okiem praktyków swojej dziedziny 
we wszystkich możliwych blokach ho-
telowych – gastronomicznym, miesz-
kalnym, części wspólnej, w tym recepcji 
oraz usług dodatkowych (bar, animacje). 
Pracując w podziale na mniejsze zespo-
ły robocze wykonywali swoje obowiązki 
obejmujące:
• Organizację stanowiska pracy.
• Klasyfikowanie obiektów hotelar-

skich oraz dobieranie świadczonych 
usług.

• Doprowadzanie stanowiska pracy 
do porządku zgodnego z zasadami 
organizacji dziennego działu.

• Wykonywanie zadań związanych 
z pracą recepcji hotelowej zgodnie 
z poznanymi procedurami.

• Pracę w dziale służby pięter – pra-
ce porządkowe, przygotowywanie 
jednostek mieszkalnych do przyjęcia 
gości – zgodnie z procedurami obo-
wiązującymi w obiekcie hotelowym.

• Przygotowywanie i serwowanie po-
siłków zgodnie z opracowanym ja-
dłospisem.

• Przygotowywanie oraz serwowanie 
napojów.

• Samodzielne przygotowywanie bieli-
zny i zastawy stołowej.

• Obsługę klientów hotelowych zgod-
nie z zasadami obsługi gościa obiek-
tu hotelowego.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu 
technik hotelarstwa obejmują kompe-
tencje z zakresu planowania i realiza-
cji usług w recepcji oraz obsługi gości 
w obiekcie świadczącym usługi hotelar-
skie. W ramach praktyk uczestnicy mie-
li możliwości rozwoju już posiadanych 
kompetencji oraz zdobycia zupełnie no-
wych, których zakres obejmuje m.in.:

1. Rezerwację usług dla gości indywi-
dualnych i grupowych.

2. Rozpoznawanie i realizację pełnego 
zakresu prac w dziale służby pięter 
(housekeeping).

3. Przechowywanie i podawanie żyw-
ności, w tym w ramach przygotowa-
nia i ekspedycji śniadań.

4. Rozpoznawanie potrzeb gości zwią-
zanych z ich pobytem w hotelu.

5. Przetwarzanie informacji dotyczą-
cych przybyłych gości dla innych ko-
mórek organizacyjnych obiektu.

6. Organizację usług dodatkowych.

Technik
hotelarstwa

H
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Grupa techników ekonomistów 
praktykowała pod nadzorem swo-

ich mentorów z ramienia greckiej fir-
my księgowo-rachunkowej DOT Ac-
counting, realizując projekt kampanii 
reklamowej, poczynając od tworzenia 
prostych schematów, przygotowywa-
nia pomysłów do ich prezentacji, przez 
kreowanie logotypów, materiałów re-
klamowych, aż po ich późniejszą pre-
zentację i tworzenie spójnej koncep-
cji wizerunkowej dla jednej z marek. 
Pracując wspólnie, jak i w podziale na 
mniejsze zespoły robocze wykonywali 
swoje obowiązki obejmujące:
• Organizację stanowiska pracy.
• Obsługę sprzętu i urządzeń do-

stępnych w miejscu pracy.
• Wykorzystywanie programów 

komputerowych wspierających 
wykonywanie zadań zawodowych.

• Sporządzanie dokumentów finan-
sowych związanych z działalnością 
wybranych podmiotów.

• Rozliczanie kosztów działalności 
organizacji.

• Przygotowywanie biznesplanów 
przy uwzględnieniu czynników 
wpływających na sytuację danego 
przedsiębiorstwa.

• Sporządzanie zestawień.

• Dokonywanie inwentaryzacji.
• Przeprowadzanie analiz przy wyko-

rzystaniu odpowiednich narzędzi 
i programów

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu 
technik ekonomista obejmują kompe-
tencje z zakresu rachunkowości, ob-
sługi specjalistycznego oprogramowa-
nia, w tym tworzenia przy ich pomocy 
dokumentacji księgowej, przygotowy-
wania analiz czy też sporządzania biz-
nesplanów na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej. W ramach 
praktyk uczestnicy mieli możliwości 
rozwoju już posiadanych kompetencji 
oraz zdobycia zupełnie nowych, któ-
rych zakres obejmuje m.in.:

1. Planowanie i prowadzenie działal-
ności gospodarczej, w tym tworze-
nie biznesplanów.

2. Prowadzenie działalności doku-
mentacyjnej przedsiębiorstwa.

3. Obliczanie podatków zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce i Grecji 
stawkami.

4. Prowadzenie rachunkowości zgod-
nie z przepisami prawa miejscowego.

5. Wykonywanie analiz ekonomicz-
nych uwzględniających uwarun-
kowania polityczne, gospodarcze, 
społeczne i technologiczne funk-
cjonowania przedsiębiorstw.

Technik 
ekonomista
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Technicy logistycy w trakcie praktyk 
realizowali zadania związane z bie-

żącymi zleceniami logistycznymi greckiej 
firmy KTEL International Logistics, zaj-
mującej się transportem, zarządzaniem 
magazynami oraz kanałami dystrybucji 
produktów branży spożywczej i rolnej 
w regionie Peloponezu oraz innych re-
gionach Grecji. Pracując wspólnie, jak 
i w podziale na mniejsze zespoły robocze 
wykonywali swoje obowiązki obejmujące:
• Organizację stanowiska pracy.
• Obsługę sprzętu i urządzeń dostęp-

nych w miejscu pracy.
• Wykorzystanie specjalistycznych 

programów komputerowych.
• Sporządzanie dokumentacji logi-

stycznej w języku angielskim.
• Rozróżnianie rodzajów procesów lo-

gistycznych, w tym magazynowych 
i transportowych wybranych branży 
i zarządzanie nimi.

• Dobieranie wyposażenia magazyno-
wego do przechowywanych zapasów.

• Przeprowadzanie inwentaryzacji sta-
nów magazynowych.

• Obsługę magazynów przyprodukcyj-
nych.

• Analizę procesów logistycznych, 
w tym dystrybucyjnych.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu 
technik logistyk obejmują kompetencje 
z zakresu obowiązków spedytorskich, 
ekonomicznych, administracyjnych oraz 
handlowych. W ramach praktyk uczest-
nicy mieli możliwości rozwoju już posia-
danych kompetencji oraz zdobycia zu-
pełnie nowych, których zakres obejmuje 
m.in.:

1. Zdolności tworzenia powiązań lo-
gistycznych między przedsiębior-
stwami współdziałającymi.

2. Prowadzenie działalności doku-
mentacyjnej przedsiębiorstwa.

3. Optymalizację kosztów w przedsię-
biorstwie.

4. Planowanie i organizację pracy 
związanej z procesami logistyczny-
mi wykorzystywanymi w przedsię-
biorstwie.

5. Zarządzanie zapasami prowadzo-
nymi przez przedsiębiorstwa i po-
lityką magazynowania.

6. Proponowanie i promowanie wła-
snych rozwiązań logistycznych do za-
stosowania przez przedsiębiorstwo.

7. Prowadzenie korespondencji 
w działalności gospodarczej oraz 
nawiązywanie i utrzymywania kon-
taktów z partnerami.

Technik
logistyk
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Oprócz realizacji swoich zadań 
zawodowych w ramach wdraża-

nych programów praktyk, uczestnicy 
mieli także okazję wziąć udział w pro-
gramie kulturowym, który pozwo-
lił im na poznanie najważniejszych 
elementów historii i kultury Grecji, 
a także zwyczajów i życiowej ener-
gii greckiego społeczeństwa. Było to 
możliwe dzięki codziennemu funkcjo-
nowaniu wśród Greków, a także reali-
zacji kolejnych elementów programu, 
obejmujących swoim zakresem wizy-
ty, wycieczki, zwiedzanie z przewod-
nikami i pilotami. Najważniejszymi 
działaniami, które przyczyniły się do 
osiągnięcia wspaniałego rezultatu, 
jakim jest niewątpliwie poszerzona 
świadomość kulturowa uczestników, 

a także ich pogłębiona wiedza zwią-
zana z Grecją oraz funkcjonowaniem 
w wielokulturowym środowisku, były:
1. Ateny – grecka stolica, którą 

uczestnicy zwiedzili w towarzy-
stwie przewodnika, który nie tyl-
ko ich oprowadził, przekazując 
masę ważnych informacji dot. 
historii samego miasta, jak i kul-
tury Grecji, ale także wprowadził 
ich w świat teraźniejszych Ateń-
czyków, tempa ich życia, zwy-
czajów, które przetrwały, ale też 
tych zupełnie nowych, związa-
nych z dzisiejszą Grecją i stylem 
życia jej mieszkańców. Podczas 
wizyty w Atenach uczestnicy pro-
jektu mieli okazję zobaczyć Sta-
dion Olimpijski, Muzeum Akro-

Program kulturowy
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polu, sam Akropol, grecką Agorę 
czy też grecki Parlament i zmianę 
warty Evzonitów – greckiej repre-
zentacyjnej formacji wojskowej 
pełniącej wartę honorową pod 
tym jednym z najważniejszych 
budynków w kraju, zmieniając się 
co godzinę w charakterystyczny 
dla siebie sposób.

2. Wyspa Skiathos – wyprawa stat-
kiem na wyspę pozwoliła podzi-
wiać piękne widoki, zobaczyć 
wszystkie najważniejsze miejsca 
wyspy, jak i skorzystać z czasu 
wolnego, dedykowanego kupie-
niu pamiątek, zrobieniu zdjęć czy 
też spróbowaniu potraw kuchni 
greckiej, niedostępnych w tzw. 
Grecji kontynentalnej. Wszyst-
ko to pozwoliło na przybliżenie 
uczestnikom kolejnych elemen-
tów greckiej kultury wyspiarskiej: 
kuchni, architektury, muzyki, tań-
ców, gier i zabaw, które były pro-
wadzone podczas wycieczki.

3. Masyw Olimpu – miejsce znane 
z mitologii greckiej, kojarzące się 

przede wszystkim z „siedzibą bo-
gów greckich”, w rzeczywistości 
związane z całym górskim ma-
sywem mającym 52 km długości 
i 9 km szerokości, który obecnie 
przyciąga turystów pięknymi wi-
dokami, wieloma elementami wpi-
sującymi się w tradycyjną kulturę 
grecką, a także bogatą florą i fau-
ną. Uczestnicy odwiedzili jedną 
z najstarszych zachowanych wio-
sek regionu – Stary Panteleimon, 
znajdujący się na wysokości ok. 
500 m n.p.m., miasteczko Lito-
choro oraz wąwóz Enipeaz i znaj-
dujące się na jego końcu źródło 
Zeusa, w którym kąpieli zażywała 
bogini Afrodyta, będące miejscem 
ważnym z punktu widzenia kultu-
ry, ale i codziennego życia, do-
starczając czystą wodę górską do 
pobliskich miejscowości.

4. Kompleks skalno-klasztorny Me-
teory – wpisany na światową li-
stę dziedzictwa UNESCO, w któ-
rym uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzić 2 klasztory: największy 



Megalo Meteoro, czyli inaczej 
Wielki Meteor, pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego (Meta-
morfosis), znajdujący się na naj-
większej skale kompleksu Platys 
Lithos (Szeroka Skała), M o n a -
ster Varlaam mieszczący główną 
cerkiew pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych, wybudowaną 
w XVI w. wg athoskiego stylu. 
Są to 2 z 6 klasztorów otwar-
tych dla turystów. W ramach 
tego spotkania z kulturą, uczest-
nicy mogli poznać elementy reli-
gii prawosławnej, historii Grecji, 
Meteorów, odwiedzanego klasz-
toru i zwyczajów mnichów tam 
mieszkających, a także ich prac 
oprawionych obecnie w Muzeum 
Etnografii oraz Muzeum Folkloru. 

Wszystkiemu towarzyszyły pięk-
ne i zapierające dech w piersiach 
widoki.

5. Delfy – ze swoim centralnym 
punktem skupiającym się wokół 
świątyni Apollina, gdzie funkcjo-
nowała wyrocznia delficka oraz 
sanktuarium Ateny Strażniczki 
Świątyni, to jedno z najważniej-
szych miejsc starożytnej Grecji. 
Uczniowie mogli zobaczyć tam 
stanowiska archeologiczne, a tak-
że podziwiać przepiękne widoki 
Grecji Środkowej u stóp gór Par-
nas.
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Wszyscy uczestnicy projektu nie tylko podnieśli swoje kompetencje 
zawodowe dzięki realizacji zagranicznych praktyk zawodowych, ale 

także uzyskali szereg dokumentów/narzędzi potwierdzających przebyty 
proces rozwoju zawodowego. Znalazły się wśród nich:
• zaświadczenie ukończenia przygotowań pedagogiczno-kulturowo-języ-

kowych;
• dokument Europass-Mobilność;
• Indywidualny Wykaz Osiągnięć wykorzystujący elementy systemu 

ECVET;
• certyfikat odbycia praktyki zawodowej wystawiony przez greckiego 

partnera Olympus Education Services Single Member P.C., firmy współ-
pracujące przy realizacji programów, potwierdzony także przez Zespół 
Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej;

• uznanie wyników kształcenia zawodowego za granicą w ramach szkol-
nego systemu oceniania, pozwalające na walidację efektów uczenia się 
w ocenach z praktyk zawodowych oraz na świadectwie ukończenia kon-
kretnego cyklu kształcenia.

Wszystkie wymienione dokumenty stanowią dla uczniów paszport na ich 
dalszej drodze awansu i rozwoju zawodowego. Działania certyfikacyjne 
i walidacyjne wymierzone są w rozwinięcie ambicji edukacyjnych, pobudze-
nie kreatywnego myślenia i zaprezentowanie uczniom nauki prowadzonej 
poprzez międzynarodową wymianę doświadczenia. Otrzymując zestaw 
certyfikatów i referencji z praktyk oraz dokument Europass-Mobilność, 
zdobyte przez uczestników umiejętności i kwalifikacje są uznawane przez 
pracodawców w całej Europie i służą im w trakcie różnego rodzaju proce-
sów rekrutacyjnych. Otrzymane dokumenty gwarantują właściwy standard 
jakości i międzynarodowy charakter uznawalności efektów kształcenia. 
Zapewnia to naszym uczniom ubiegającym się o pracę w Polsce, jak i za 
granicą więcej atutów, co zwiększa szanse uzyskania korzystnych ofert pra-
cy. Dokumenty poświadczające szereg kompetencji oraz wskazujące reali-
zowane dotychczas obowiązki skłaniają również przyszłych pracodawców 
do przyjmowania naszych absolwentów na bardziej odpowiedzialne stano-
wiska, zamiast przydzielania im podstawowych zadania. Dokumenty jasno 
przedstawiają kompetencje ich posiadaczy, co sprawia, że są one uznawane 
przez pracodawców na równi z podobnymi dokumentami przedstawianymi 
przez innych kandydatów.

Certyfikaty





Zespół Szkół im. Wincentego Witosa 
w Suchej Beskidzkiej

ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: sekretariat@zswsucha.pl
tel.: +48 33 874 27 71

Partnerem projektu jest firma 
Olympus Education Services 

Single Member P.C., działająca 
w sektorze kształcenia i szkole-
nia zawodowego w regionie Pie-
rii oraz Thesalii, w tym Riwiery 
Olimpijskiej, a dalej także Grecji 
Środkowej, która odpowiadała 
za organizację programów prak-
tyk, pełniąc funkcję organiza-
cji przyjmującej, gwarantującej 
należytą jakość działań i usług 
podczas pobytu uczestników 
w Grecji. Firma posiada szeroką 
bazę kontaktów, partnerów i pra-
codawców, z którymi podtrzy-
muje od lat współpracę na polu 
biznesowym oraz edukacyjnym. 
Posiada również doświadczenie 
we współpracy z instytucjami 
edukacyjnymi zajmującymi się 
kształceniem zawodowym – 
szkołami, firmami szkoleniowymi 

oraz indywidualnymi osobami, 
które swym doświadczeniem 
eksperckim, praktycznym i tre-
nerskim wspierają działania OES.  
Wsparcie partnera w postaci ko-
ordynatorów, rezydentów oraz 
mentorów praktyk było kluczo-
wym elementem, pozwalają-
cym na osiągnięcie zakładanych 
rezultatów oraz wysokiego po-
ziomu zadowolenia i satysfakcji 
zarówno uczestników projektu, 
jak i kadry zarządzającej z ramie-
nia Zespołu Szkół im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej, monitoru-
jącej wszystkie działania, które 
charakteryzowały się wysoką 
jakością. Wszystko to złożyło się 
na stworzenie środowiska da-
jącego naszej młodzieży szereg 
możliwości rozwoju, przyczynia-
jąc się do pełnego sukcesu reali-
zowanego projektu.

Partner grecki
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