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Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Czartajewie, będąca instytucją szkolenia 

i kształcenia zawodowego, wspólnie z uczniami i ich 
rodzicami, od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby profil 
absolwenta był nienaganną wizytówką w nowoczesnym 
świecie. Aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku 
pracy, szkoła podejmuje działania dostosowujące ofertę 
kształcenia zawodowego do wymagań i oczekiwań tak 
pracodawców, jak i przyszłych pracowników. W regionie 
na liście trzydziestu zawodów o największej liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych wymienia się obie 
profesje, które zostały objęte praktykami zagranicznymi 
w ramach projektu, w których kształcą się uczniowie ZST 
w Czartajewie - technik informatyk oraz technik ekonomista. 
Projekt był kierowany do uczniów szkoły, którzy otrzymali 
szansę zdobycia doświadczenia i praktyki zawodowej 
w przedsiębiorstwach zagranicznych, sprawiając, że ich 
sytuacja na rynku pracy poprawiła się. Wymagania stawiane 
obecnie przyszłym pracownikom to m. in. doświadczenie, 
umiejętności interpersonalne i motywacja, a udział 
w projekcie, umożliwił wszystkim uczestnikom rozwinięcie 
szeregu kompetencji zawodowych i personalnych.

23.10 - 10.11.2017

PRAKTYKI
ZAWODOWE

Historia szkoły stanowi integralną część 
zagospodarowania i rozwoju Czartajewa. Zespół Szkół 

Technicznych był, i jest nadal, jego pierwszym ośrodkiem 
oświatowo-wychowawczym. W ramach oferty edukacyjnej 
znajdują się realizowane przez wchodzące w skład ZST 
podmioty, w tym Technikum kształcące w kierunkach technik 
handlowiec, technik informatyk, technik ekonomista, 
technik usług fryzjerskich, technik elektryk oraz technik 
mechanik. Uczniowie mogą rozwijać swoje predyspozycje 
nie tylko w ramach standardowych zajęć szkolnych, ale 
także w ramach coraz prężniej działających organizacji 
młodzieżowych, wśród których na szczególną uwagę 
zasługuje Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu. 
Dodatkowe możliwości, szkoła stara się także stwarzać 
w zakresie budowania relacji sektora edukacji z rynkiem 
pracy, stale rozwijając współpracę z pracodawcami w Polsce 
i zagranicą, w tym także poprzez realizacją kolejnych 
inicjatyw wspieranych przez fundusze unijne.
Bogatą ofertę edukacyjną wspiera wciąż unowocześniana 
baza dydaktyczna. Nasza placówka dysponuje 
osiemnastoma nowoczesnymi klasopracowniami (w tym 
ośmioma znajdującymi się w budynku internatu) oraz 
biblioteką, czytelnią i dwoma Multimedialnymi Centrami 
Informacji. Zainteresowanie budzą niezmiennie świetnie 
wyposażone pracownie: informatyczne, językowe oraz 
historyczna.
Nie mniej jednak nasza placówka nieustannie dąży do 
doskonalenia systemu nauczania poprzez tworzenie 
nowych możliwości rozwoju zarówno dla kadry jak i dla 
uczniów, a jak pokazały doświadczenia związane z projektem 
„Ekonomista i Informatyk na Europejskim Rynku Pracy”, 
zagraniczne mobilności zawodowe i szkoleniowe, stanowią 
najlepsze medium do nowych zdobywania nowych 
i rozwijania już posiadanych kompetencji, które mogą także 
zostać przeniesione na grunt pracy w naszej szkole, a także 
przyczynić się do rozwoju Czartajewa i regionu, którego 
szkoła stanowi centralny punkt.

O SZKOLE
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INFOGRAFIKA W PRZYGOTOWANIU

O PROJEKCIE
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Najważniejszymi celami (głównymi) projektu były:

• Zwiększenie wydajności zawodowej 27 uczniów 
poprzez realizację 3-tygodniowych mobilności 
edukacyjnych;
• Wyrównanie szans i zwiększenie konkurencyjności 
27 uczniów na rynku pracy poprzez nauczenie fachu;
• Umożliwienie 27 uczniom prawidłowego rozwoju 
zawodowego, społecznego i kulturowego.

Celami szczegółowymi projektu (jakościowo-
ilościowymi), były natomiast: 

• Wzrost poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów 
zawodowych oraz języków obcych 27 uczniów, 
zwiększenie zaangażowania w samodoskonaleniu 
się, (ankieta przeprowadzona na początku i na końcu 
projektu);
• Zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji 27 
uczniów (ankieta przeprowadzona na początku i na 
końcu projektu);
• Podniesienie poziomu jakości kształcenia 
w szkole poprzez wizyty w zagranicznych zakładach 
pracy opiekunów oraz współpracę z partnerem 
międzynarodowymi;
• Ukształtowanie właściwych postaw obywatelskich 
i społecznych;
• Rozwój kontaktów międzynarodowych, w tym 
także szkoły z partnerem zagranicznym oraz rozwój 
realizowanej oferty szkoleniowej w oparciu o zebrane 
doświadczenia i nawiązane kontakty;
• Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na 
znalezienie pracy.

CELE
SZCZEGÓŁOWE
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Uczniowie o profilu technik ekonomista nabyli lub 
podnieśli szereg kompetencji, wśród których znalazły 

się wiedza, umiejętności, jak i postawy z zakresu:
• Zasad BHP i ich stosowania w trakcie wykonywania 
codziennych obowiązków.
• Zasad organizacji pracy na stanowisku, na którym 
odbywane były praktyki. 
• Charakterystyki, funkcjonalności oraz możliwości 
wykorzystania sprzętu, oprogramowania i narzędzi 
wykorzystywanych do pracy ekonomisty, księgowego czy 
analityka, w danym miejscu.
• Przygotowywaniem się do spotkań służbowych, w tym 
stosując zasady etykiety, ochrony danych wrażliwych 
klientów, opracowywania materiałów poglądowych.
• Organizacji współpracy z kontrahentami i innymi 
podmiotami.
• Przygotowywania dokumentacji sprzedażowej, 
finansowej.
• Analizy danych.
• Sposobów przechowywania i archiwizacji dokumentów, 
a także metod obiegu dokumentacji wewnątrz 
przedsiębiorstwa.
• Przeprowadzania badań statystycznych oraz selekcji 
i analizy danych zebranych w ich trakcie.
• Prezentacji uzyskanych wyników, przygotowanych 
danych.
• Przeprowadzania inwentaryzacji przy wykorzystaniu 
różnych metod.
• Zasad opracowywania strategii marketingowych 
przedsiębiorstwa.
• Obsługi programów komputerowych wspomagających 
prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenia 
podatkowe, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, 
ubezpieczeniowych i podatkowych.
• Zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań 
finansowych.
• Dobierania, obliczania i interpretacji wskaźników analizy 
finansowej.
• Obliczania wynagrodzeń i rozliczania pracowników 
według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów.

TECHNIK
EKONOMISTA
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Uczniowie o profilu technik informatyk nabyli lub 
podnieśli szereg kompetencji, wśród których znalazły 

się wiedza, umiejętności, jak i postawy z zakresu:
• Zasad BHP i ich stosowania w trakcie wykonywania 
codziennych obowiązków.
• Zasad organizacji pracy na stanowisku, na którym 
odbywane były praktyki. 
• Charakterystyki, funkcjonalności oraz możliwości 
wykorzystania sprzętu, oprogramowania i narzędzi 
wykorzystywanych do pracy informatyka.
• Identyfikowania i analizy systemów komputerowych oraz 
części składowych. 
• Interpretowanie i sporządzania dokumentacji 
technicznej informatycznych systemów komputerowych 
oraz stanowisk komputerowych.
• Montażu sprzętu komputerowego z podzespołów oraz 
jego modernizacji.
• Instalacji i aktualizacji systemów operacyjnych, 
oprogramowania, programów i aplikacji użytkowych.
• Konfiguracji sprzętu komputerowego, sterowników 
urządzeń oraz ustawień personalnych użytkownika 
w systemie operacyjnym zgodnie z preferencjami klienta.
• Opracowywania wskazań i kosztorysowania stanowisk 
komputerowych zgodnie z preferencjami klienta.
• Przygotowywania, obsługi i konserwacji urządzeń 
peryferyjnych i sieciowych.
• Lokalizowania i usuwania uszkodzeń sprzętowych oraz 
usterek systemów operacyjnych i aplikacji.
• Dobierania oprogramowania diagnostycznego 
i monitorującego pracę sprzętu komputerowego.
• Odzyskiwania danych i wykorzystywanych struktur 
danych w przedsiębiorstwie.
• Tworzenia kopii bezpieczeństwa danych.
• Wykonywania napraw sprzętu komputerowego.
• Charakterystyki i dobierania urządzeń sieciowych.
• Wykonywania projektów lokalnej sieci komputerowej.
• Dobierania narzędzi do montażu okablowania 
strukturalnego i montażu okablowania sieciowego.
• Konfigurowania ruterów i urządzeń zabezpieczających
• Konfigurowania i testowania sieci.
• Monitorowania prac urządzeń lokalnych sieci 
komputerowych.
• Administrowania sieciami komputerowymi zgodnie 
z zasadami ochrony danych, udostępniania i ochrony 
zasobów sieciowych oraz zapobiegania zagrożeniom. 

TECHNIK
INFORMATYK
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Poza odbyciem praktyk zawodowych, uczestnicy projektu 
mieli także okazję wziąć udział w przygotowanym 

przez partnera programie kulturowym, w skład którego 
wchodziły nie tylko wycieczki krajo- i kulturoznawcze, ale 
także gry i zabawy drużynowe, czy też atrakcje lokalne – 
pokazy, spotkania, wieczory kulturowe i inne. W ramach 
krótszych aktywności kulturowych, uczniowie naszej szkoły 
mieli okazję uczestniczyć w:
• Wieczorze greckim okraszonym występami grupy 
folklorystycznej, która dała pokaz śpiewu, tańca, 
tradycyjnych gier i zabaw;
• Kursie tradycyjnych greckich tańców, takich jak Korowód 
- Sirtaki, znany w Polsce jako Grek Zorba.
• Zawodach i grach sportowych.

Wśród wycieczek kulturoznawczych znalazły się:
• Wizyta w mieście Thessalloniki – mieście zwanym 
stolicą greckiej Macedonii, drugim co do wielkości miasto 
nowożytnej Grecji (po Atenach), w którym młodzież 
miała okazję poznać bliżej historię Grecji, zwiedzając 
takie najważniejsze miejsca jak Bazylika św. Dymitra, 
Łuk i Mauzoleum Galeriusza, Biała Wieża, czy pomnik 
Aleksandra Wielkiego.
• Wizyta w kompleksie skalnym „Meteory” – miejscu 
znajdującym się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
obejmującym kompleks skalny oraz 24 klasztory, z których 
obecnie jedynie 6 pozostaje zamieszkanych. Wycieczka 
ta pozwoliła młodzieży na lepsze poznanie nie tylko 
historii państwa greckiego, ale także religii prawosławnej, 
będącej jednym z kluczowych elementów kultury i tradycji 
starożytnych i nowożytnych Greków.
• Wizyta w mieście Litochoro i olimpijskim wąwozie 
Enipeaz – miejscu związanym bezsprzecznie z grecką 
mitologią, za sprawą całego panteonu bogów, których 
legendarna siedziba to właśnie masyw gór Olimpu. 
Podczas wizyty w położonym u podnóża tego pasma 
górskiego mieście, a także wejścia wąwozem Enipeaz aż do 
źródełka Zeusa, młodzież dowiedziała się o nieziemskich 
właściwością lokalnych źródeł, wód, w których kąpieli 
zażywała bogini Afrodyta.
• Rejs na wyspę Skiathos – czyli miejsce znane ze 
scenerii filmowych, słynące z wyśmienitej kuchni 
śródziemnomorskiej, charakteryzujące się typową grecką 
architekturą wyspiarską. Punkt programu, który pozwolił 
poznać Grecją od innej, ale znów pozytywnej strony.
Jednym słowem, uczestnicy mieli okazję przesiąknąć 
grecką kulturą od stóp do głów! 

PROGRAM
KULTUROWY
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Uczestnicy odbywający zawodową praktykę zagraniczną, 
otrzymali pisemne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji 

i kompetencji, w postaci Certyfikatów wystawionych przez 
instytucję przyjmującą, dokumentów Europass-Mobilność, 
ale także Zaświadczeń odbycia przygotowań do mobilności 
(językowego i kulturowego), czy Dzienników praktyk, 
zatwierdzanych przez opiekunów praktyk.
a) Certyfikat potwierdzający odbycie praktyk wraz 
z wykazem kompetencji i kwalifikacji nabytych w trakcie 
praktyki został wykorzystany jako potwierdzenie zarówno 
odbycia praktyk jak i pełny opis zakresu programowego, 
kwalifikacji i kompetencji nabytych w trakcie praktyki. 
Ze względu na fakt jego wspólnego przygotowywania 
i zatwierdzania przez wszystkich partnerów 
współpracujących przez przygotowaniu i realizacji projektu, 
certyfikat stanowił również system weryfikacji jakości 
projektu.
b) Certyfikat Europass-Mobilność to dokument 
zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji 
nabytych w innym kraju europejskim, w tym przypadku 
w Grecji, stanowiąc ocenę opisową postępów uczestnika, 
poczynionych dzięki udziałowi w zagranicznej mobilności 
zawodowej, dedykowanej odbyciu praktyk zagranicznych.
c) Zaświadczenie o odbyciu przygotowań: językowego 
oraz kulturowego wystawiony przez szkołę, która jako 
organizacja wysyłająca projektu, byłą odpowiedzialna za 
zorganizowanie kursów przygotowujących uczestników 
do mobilności zagranicznych. Zawierały one m. in.: 
krótki opis szkolenia, wymiar godzinowy, zdobytą wiedzę 
i umiejętności.
d) Dziennik praktyk przygotowywany przez uczniów 
opisujących swoje doświadczenia, wykonywane czynności, 
zdobywane kompetencje, potwierdzany zaś przez opiekuna 
po konsultacjach z partnerem oraz firmą, które przygotowały 
stanowiska pracy dla uczestników, odbywających swoją 
mobilność zawodową. Dziennik praktyk był prowadzony 
w języku polskim, służąc bieżącemu monitorowaniu jakości 
praktyk przez polskich opiekunów, oraz stanowiąc dla nich 
i dla opiekunów z ramienia firm partnerskich podstawę 
do zaliczenia części obligatoryjnych praktyk zawodowych 
w Polsce.

CERTYFIKATY
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Greckim partnerem, przy współpracy z którym Zespół 
Szkół Technicznych w Czartajewie, zrealizował projekt 

zawodowych mobilności zagranicznych, był Olympus 
Education Services Single Member P.C. Jest to firma 
konsultingowo-szkoleniowa, działającą w wielu branżach, 
świadcząc usługi oraz szkoląc młodzież, będąc jednocześnie 
organizatorem inicjatyw szkoleniowych dla uczniów szkół 
zawodowych z Grecji i innych państw we współpracy 
z przedsiębiorstwami. Firma została założona przez 
grupę osób działających na greckim rynku od wielu lat, 
zbierając cenne doświadczenia. W skład zespołu wchodzą 
eksperci i praktycy, a grupę uzupełniają szkoleniowcy, 
którzy wspólnie w partnerami krajowymi i zagranicznymi 
przygotowują programy stażów zawodowych dla młodzieży 
kształcącej się na różnych kierunkach.

Dotychczas zebrane doświadczenie ze zrealizowanych 
działań, jak i szerokie grono partnerów, z którymi 

partner prowadzi stałą współpracę - tak biznesową 
w codziennych relacjach handlowych/usługowych, jak 
i ekspercką i szkoleniową przy realizacji programów 
stażowych dla młodzieży, pozytywnie wpłynęły na realizację 
projektu poprzez stworzenie przyjaznego środowiska pracy 
i odpowiednich warunków do rozwoju dla uczniów naszej 
szkoły.

PARTNER 
GRECKI


