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PRAKTYKI
ZAWODOWE

O SZKOLE

17–28.05.2021
13–24.09.2021

W ramach projektu zrealizowano 
dwie zagraniczne mobilno-

ści zawodowe, w których udział 
wzięło w sumie 60 uczniów kształ-
cących się w ZSP im. Jana Pawła II 
w Krynicy-Zdroju w trzech zawo-
dach: Technik Budownictwa, Tech-
nik Hotelarstwa, Technik Żywienia 
i Usług Gastronomicznych. Każda 
z mobilności zakładała realizację 
80-godzinnego programu prak-
tyk zawodowych we współpracy 
z greckimi firmami oraz programu 
edukacyjno-kulturowego, boga-
tego w wycieczki i animacje czasu 
wolnego ukierunkowane na zapo-
znanie się z grecką kulturą i histo-
rią. Uczniowie, którzy wzięli udział 
w mobilnościach zdobyli cenną 
wiedzę, umiejętności i doświadcze-
nie, które wpłynie pozytywnie na 
ich szanse na rynku pracy. Efekty 
kształcenia potwierdzone zestawem 
certyfikatów niewątpliwie wyróżnią 
ich na tle rówieśników.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II powstał w 2002 

roku z połączenia dwóch innych szkół: 
Zespołu Szkół Zawodowych oraz Li-
ceum Ogólnokształcącego, dzięki czemu 
nowa placówka przejęła dobre praktyki 
z obu powyższych oraz połączyła ka-
dry pedagogiczne. Przyczyniło się to 
do wypracowania wysokiego poziomu 
nauczania, przez co ambitna, pragnąca 
poszerzyć swoje umiejętności młodzież 
dostaje gwarancję uzyskania bardzo 
dobrych wyników maturalnych i egza-
minów zawodowych. Wysoko wykwali-
fikowana kadra pedagogiczna kształtuje 
również osobowość młodego człowieka 
poprzez wskazywanie najistotniejszych 
wartości, jakie powinny cechować do-
rosłego obywatela. Budynek szkoły 

jest wyposażony w odpowiednie po-
moce dydaktyczne oraz nowoczesne 
pracownie przedmiotowe i zawodowe, 
umożliwiając uczniom zdobywanie wie-
dzy i umiejętności odpowiadających 
standardom i potrzebom rynku pracy. 
Szkoła na bieżąco analizuje panujące 
trendy oraz potrzeby młodzieży, biorąc 
pod uwagę otwarcie nowych kierunków 
kształcenia. Oprócz tego, aby eduka-
cja na istniejących kierunkach była na 
jak najwyższym poziomie, ZSP posiada 
członkostwo w Małopolskiej Izbie Hote-
larskiej, Polskim Zrzeszeniu Szkół Hotelar-
sko–Gastronomicznych, Nowosądeckiej 
Izbie Turystycznej i Krynickiej Organiza-
cji Turystycznej. Dzięki takiej współpracy 
możliwe jest odpowiednie dopasowanie 
szkolnictwa do warunków rynku pracy.
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O PROJEKCIE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju 

za jeden z głównych celów stawia sobie 
pomoc swoim podopiecznym w uzyska-
niu jak najwyższych wyników w nauce 
i z egzaminów maturalnych czy zawodo-
wych. Jest to niezbędne dla wszystkich 
uczniów, którzy planują w przyszłości 
dalej się kształcić na uczelniach wyż-
szych w kraju lub za granicą. Zdaje sobie 
jednak sprawę, że celujące noty na świa-
dectwach nie są wystarczającym atu-
tem, by móc rozpocząć pracę w danym 
zawodzie. Wykwalifikowani nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych nie są 
w stanie przekazać młodzieży wszyst-
kich kompetencji, jakie będą im po-
trzebne w realnej pracy, dlatego ważne 
jest, aby uczniowie odbyli wysokiej jako-
ści praktyki zawodowe. 
Mury szkoły co roku opuszcza kolejna 
grupa fachowców, z których nie wszy-
scy są w stanie znaleźć zatrudnienie 
w rodzimych okolicach, dlatego wy-
jeżdżają w inne części Polski lub do 
innych państw europejskich. ZSP im. 
Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju do-
strzega konieczność wprowadzenia 
w tok nauczania praktyk zawodowych 
w dużych międzynarodowych przed-
siębiorstwach. Ich lokalizacja za granicą 
dodatkowo przyczynia się do rozwoju 
innych cech młodzieży, niezbędnych 

przy wchodzeniu na rynek pracy. Odpo-
wiedzią na wyżej wymienione potrzeby 
był właśnie projekt „Z Krynicy Zdroju 
do Europy podboju”. 
Głównym celem inicjatywy było 
wsparcie 60 uczniów Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych im. Jana Pawła 
II w Krynicy-Zdroju w nabyciu prak-
tycznych kompetencji zawodowych 
w zagranicznych przedsiębiorstwach 
oraz zwiększenie standardu naucza-
nia w placówce. Dzięki temu wzrastają 
szanse uczniów na rynku pracy.
ZSP w Krynicy-Zdroju stara się ciągle 
rozwijać, aby umożliwić młodym lu-
dziom jak najlepsze warunki do kształ-
cenia się, a co za tym idzie – lepszego 
odnalezienia się w przyszłości na rynku 
pracy. Aby było to możliwe, we współ-
pracy z Izbami i Organizacjami, których 
szkoła jest członkiem, zdefiniowano ob-
szary działania, które dzięki realizacji ni-
niejszego projektu uległy poprawie:
1. Obszar kształcenia zawodowego 

w realnych warunkach pracy.
2. Obszar polepszania kształcenia za-

wodowego w szkole.
3. Obszar rozwoju kadry pedagogicz-

nej.
4. Obszar kreowania odpowiednich 

postaw u uczniów.
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CELE 
PROJEKTU
1. Realizacja dwóch dwutygodniowych 

mobilności 60 uczniów z 3 zawodów: 
Technik Budownictwa, Technik Żywienia 
i Usług Gastronomicznych oraz Technik 
Hotelarstwa.

2. Rozwój wiedzy i umiejętności zawo-
dowych 60 uczniów biorących udział 
w mobilnościach, którzy mieli okazje 
pracować w renomowanych greckich 
przedsiębiorstwach świadczących usługi 
na wysokim poziomie.

3. Zdobycie przez 60 uczniów biorących 
udział w mobilnościach kompetencji 

językowych. Podczas przebywania za 
granicą byli zmuszeni porozumiewać się 
po angielsku, co pozytywnie wpłynęło 
na przełamanie bariery językowej i po-
znanie nowego, zwłaszcza zawodowego 
słownictwa.

4. Rozwój odpowiednich postaw, cech 
osobowości i kompetencji miękkich, 
które w przyszłości ułatwią absolwen-
tom znalezienie pracy lub rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej.

5. Zapoznanie się uczniów, którzy wzięli 
udział w mobilnościach z nowymi tech-
nologiami oraz innowacyjnymi meto-
dami pracy w danej dziedzinie, których 
mogliby nie mieć możliwości poznać 
w polskich realiach.

6. Zwiększenie mobilności zawodowej 
uczniów na międzynarodowym rynku 
pracy. Oprócz zdobycia odpowiednich 
kompetencji i postaw, uczestnicy pro-
jektu na własną rękę mogli zobaczyć 
jakie możliwości daje zagraniczny rynek 
pracy oraz pozbyli się lęku przed mobil-
nością między europejskimi państwami.

7. Nawiązanie przez szkołę nowych kon-
taktów z zagranicznymi przedsiębior-
stwami. Dało to możliwość zdobycia 
kolejnych partnerstw, przez co następni 
uczniowie będą mogli odbyć zagraniczne 
staże zawodowe. Ponadto, poprzez dia-
log z przedsiębiorstwami szkoła zdobyła 
odpowiednie informacje, co wpływa na 
wzrost standardów nauczania, a pla-
cówka wchodzi na wyższy, europejski 
poziom.

8. Rozwinięcie kompetencji zawodowych 
i pedagogicznych u nauczycieli biorą-
cych udział w mobilnościach. Poprzez 
towarzyszenie uczniom podczas zagra-
nicznych praktyk zawodowych, rów-
nież nauczyciele mogli zaobserwować 

zagraniczne metody pracy, technologie, 
a następnie przenieść dobre praktyki do 
Polski, przekazując je kolejnym uczniom.

9. Rozwinięcie u nauczycieli zaangażo-
wanych w realizację projektu kompe-
tencji potrzebnych przy podobnych 
inicjatywach. Uczestnicząc w kolejnych 
fazach, począwszy od działań przygo-
towawczych, poprzez mobilność, aż 
do ewaluacji, mieli możliwość zdobycia 
umiejętności dotyczących planowania, 
inicjowania, zarządzania finansami, spo-
rządzania dokumentacji i rozliczania tego 
typu projektów.

10. Polepszenie wizerunku szkoły, która 
dzięki wprowadzeniu do swojej oferty 
edukacyjnej zagranicznych praktyk za-
wodowych stała się bardziej rozpozna-
walna, zwłaszcza wśród młodych ludzi 
kończących szkołę podstawową, jako 
potencjalnych pierwszoklasistów.
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• posiada umiejętności organizo-
wania stanowiska pracy do wy-
konywania określonych robót 
budowlanych;

• charakteryzuje rodzaje i elementy 
obiektów budowalnych, a także 
technologie ich wykonania;

• posługuje się̨  dokumentacją pro-
jektową, specyfikacjami technicz-
nymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalo-
gami oraz instrukcjami;

• rozróżnia wyroby budowlane, 
określa ich zastosowanie i zasady 
składowania;

• stosuje przyrządy pomiarowe 
w robotach budowlanych;

• posiada umiejętności wykonywania 
podstawowych robót budowlanych 
oraz dobierania narzędzi i sprzętu 
do wykonywania tych prac;

• posiada umiejętności organizowa-
nia transportu i składowania ma-
teriałów i wyrobów budowlanych;

• wykonuje mieszanki betonowe 
i zaprawy budowlane na podsta-
wie receptur;

• stosuje zasady wykonywania 
przedmiaru robót związanych 
z przygotowaniem mieszanek be-
tonowych i zapraw budowlanych;

• zna zasady prowadzenia doku-
mentacji budowy oraz planowania 
prac związanych z użytkowaniem 
obiektów;

• zna zasady przyjmowania zle-
ceń produkcyjnych i prowadzenia 
związanej z tym dokumentacji;

• stosuje zasady magazynowania 
składników mieszanek betono-

wych i zapraw budowlanych;
• planuje zapotrzebowania na narzę-

dzia, maszyny, sprzęt oraz mate-
riały budowlane, a także wykonuje 
wstępne kosztorysy całości prac 
budowlanych, łącznie z kosztami 
ludzkimi;

• wykonuje czynności związane 
z czyszczeniem i prostowaniem 
prętów zbrojeniowych;

• posiada umiejętności wykonywa-
nia obmiaru robót;

• charakteryzuje rodzaje rusztowań 
stosowanych w budownictwie 
i przestrzega zasad ich eksploatacji;

• wykonuje obmiar oraz sporzą-
dza kosztorys robót związanych 
z układaniem i zagęszczaniem mie-
szanki betonowej oraz pielęgnacją 
świeżego betonu;

• potrafi analizować dokumen-
tację techniczną stosowaną 
w procesach technologicznych 
wytwarzania lub naprawy oraz 
dokumentację magazynową.

2. Kompetencje społeczne – uczeń 
po odbyciu stażu zagranicznego:
• rozumie potrzebę ciągłego ucze-

nia się i doskonalenia w środowi-
sku międzynarodowym;

• jest otwarty na mobilność między-
narodową;

• rozumie reguły współżycia w gru-
pie w środowisku międzynarodo-
wym i ich przestrzega;

• radzi sobie w trudnych sytuacjach;
• samodzielnie zdobywa wiedzę 

oraz dzieli się swoimi spostrzeże-
niami;

• prowadzi rozmowy w języku angielskim.

TECHNIK BUDOWNICTWA
Dzięki realizacji programu praktyk za-

wodowych stworzonych we współ-
pracy z grecką organizacją Olympus 
Education Services uczniowie nabyli 
szereg efektów kształcenia związanych 
ze swoim zawodem. Wpisują się one 
w kwalifikacje zawodowe: BUD.01. Wy-
konywanie robót zbrojarskich i betoniar-
skich, BUD.14. Organizacja i kontrola 
robót budowlanych oraz sporządzanie 
kosztorysów.

Jeżeli chodzi o konkretne efekty uczenia 
się nabyte przez uczniów kształcących 
się w zawodzie Technik Budownictwa, 
to są one następujące:
1. Wiedza i umiejętności – uczeń po 

odbyciu stażu zagranicznego:
• stosuje zasady BHP, ochrony prze-

ciwpożarowej i ochrony środowiska;
• zna kategorie ryzyka zawodowego 

dla poszczególnych stanowisk 
pracy;
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• charakteryzuje czynniki wpływa-
jące na renomę̨  usług hotelarskich;

• rozróżnia rodzaje i kategorie obiek-
tów świadczących usługi hotelar-
skie;

• rozróżnia zadania oraz wyposażenie 
recepcji hotelowej;

• rozpoznaje właściwe normy i pro-
cedury oceny zgodności podczas 
realizacji zadań zawodowych;

• analizuje schematy organizacyjne 
obiektów świadczących usługi ho-
telarskie;

• przestrzega zasad rezerwacji usług 
dla gości indywidualnych i grup;

• rozróżnia rodzaje jednostek miesz-
kalnych oraz ich wyposażenie 
w obiektach świadczących usługi 
hotelarskie;

• sporządza dokumentację związaną 
z rezerwacją usług hotelarskich;

• przygotowuje dane dotyczące usług 
rezerwowanych, przybyłych gości 
dla innych komórek organizacyj-
nych obiektu świadczącego usługi 
hotelarskie;

• sporządza dokumentację związaną 
z procedurami check-in i check-out;

• zna procedury związane z rozlicza-
niem kosztów pobytu gości;

• rozróżnia stanowiska pracy w dziale 
służby pięter, rodzaje jednostek 
mieszkalnych oraz ich wyposażenie, 
a także rodzaje prac porządkowych;

• przygotowuje jednostki mieszkalne 
i ogólnodostępne obiektu hotelar-
skiego do przyjęcia gości, dobiera-
jąc odpowiednie techniki sprzątania, 
sprzęt i środki do rodzaju wykony-
wanych prac porządkowych;

• wykonuje prace porządkowe w czę-
ści rekreacyjnej obiektu świadczą-
cego usługi hotelarskie;

• przestrzega zasad odpowiedzialno-
ści materialnej dotyczących mienia 
gości oraz wyposażenia obiektu 
świadczącego usługi hotelarskie;

• rozróżnia rodzaje śniadań hotelo-
wych;

• przygotowuje śniadania w części 
mieszkalnej hotelu;

• stosuje przepisy sanitarno-epide-
miologiczne dotyczące sporządza-
nia śniadań;

• przygotowuje room service na za-
mówienie gości;

• realizuje zamówienia gości na usługi 
dodatkowe;

• rozróżnia formy i przestrzega zasad 
podawania śniadań w zależności od 
potrzeb gości;

• rozróżnia bieliznę i zastawę stołową 
oraz stosuje techniki nakrywania 
stołu;

• przygotowuje salę konsumpcyjną 
do obsługi gości.

2. Kompetencje społeczne – uczeń po 
odbyciu stażu zagranicznego:
• rozumie potrzebę ciągłego uczenia 

się i doskonalenia w środowisku 
międzynarodowym;

• jest otwarty na mobilność między-
narodową;

• rozumie reguły współżycia w gru-
pie w środowisku międzynarodo-
wym i ich przestrzega;

• radzi sobie w trudnych sytuacjach;
• samodzielnie zdobywa wiedzę oraz 

dzieli się swoimi spostrzeżeniami; 
• prowadzi rozmowy w języku angiel-

skim.

Dzięki realizacji programu praktyk za-
wodowych stworzonych we współ-

pracy z grecką organizacją Olympus 
Education Services uczniowie nabyli 
szereg efektów kształcenia związanych 
ze swoim zawodem. Wpisują się one 
w kwalifikacje zawodowe: HGT.03. Ob-
sługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie, HGT.06. Realizacja 
usług w recepcji.

Jeżeli chodzi o konkretne efekty uczenia 
się nabyte przez uczniów kształcących 
się w zawodzie Technik Hotelarstwa, to 
są one następujące:
1. Wiedza i umiejętności – uczeń po od-

byciu stażu zagranicznego:
• rozróżnia rodzaje usług hotelar-

skich;
• stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań;

TECHNIK HOTELARSTWA
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zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, ochrony przeciwpoża-
rowej i ochrony środowiska;

• rozróżnia surowce, dodatki do żyw-
ności i materiały pomocnicze stoso-
wane w produkcji gastronomicznej;

• rozróżnia produkty, półprodukty 
i wyroby gotowe stosowane pod-
czas przygotowywania potraw;

• obsługuje maszyny i urządzenia 
stosowane w produkcji gastrono-
micznej;

• klasyfikuje żywność w zależności 
od trwałości, pochodzenia, wartości 
odżywczej i przydatności kulinarnej;

• rozpoznaje właściwe normy i pro-
cedury oceny zgodności podczas 
realizacji zadań zawodowych;

• rozróżnia procesy technologiczne 
stosowane podczas przygotowania 
potraw;

• dobiera warunki do przechowywa-
nia i utrwalania żywności;

• przestrzega procedur zarządzania 
jakością i bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności i żywienia podczas 
magazynowania;

• stosuje receptury gastronomiczne 
typowe dla danych krajów;

• stosuje przyprawy i zioła do przy-
gotowania potraw;

• charakteryzuje dania kuchni róż-
nych narodów;

• rozróżnia metody i techniki sporzą-
dzania potraw i napojów;

• rozpoznaje zmiany zachodzące 
w produktach spożywczych pod-
czas przygotowywania dań;

• stosuje sprzęt i urządzenia do przy-
gotowania dań;

• sporządza półprodukty oraz po-
trawy i napoje;

• dobiera zastawę stołową do ekspe-
dycji potraw i napojów;

• porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy 
i napoje;

• planuje posiłki oraz układa jadło-
spisy i menu;

• planuje produkcję potraw i napo-
jów;

• oblicza zapotrzebowanie na su-
rowce i półprodukty;

• opracowuje receptury gastrono-
miczne;

• planuje usługi gastronomiczne;
• używa zastawy stołowej do serwo-

wania dań;
• przestrzega procedur zarządzania 

jakością i bezpieczeństwa zdrowot-
nego żywności i żywienia podczas 
wydawania dań;

• wykonuje czynności porządkowe, 
rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę 
stołową po wykonaniu usług ga-
stronomicznych.

2. Kompetencje społeczne – uczeń po 
odbyciu stażu zagranicznego:
• rozumie potrzebę ciągłego uczenia 

się i doskonalenia w środowisku 
międzynarodowym;

• jest otwarty na mobilność między-
narodową;

• rozumie reguły współżycia w gru-
pie w środowisku międzynarodo-
wym i ich przestrzega;

• radzi sobie w trudnych sytuacjach;
• samodzielnie zdobywa wiedzę oraz 

dzieli się swoimi spostrzeżeniami;
• prowadzi rozmowy w języku angiel-

skim.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Dzięki realizacji programu praktyk za-

wodowych stworzonych we współ-
pracy z grecką organizacją Olympus 
Education Services uczniowie nabyli 
szereg efektów kształcenia związanych 
ze swoim zawodem. Wpisują się one 
w kwalifikacje zawodowe: HGT.02. Przy-
gotowanie i wydawanie dań, HGT.12. 
Organizacja żywienia i usług gastrono-
micznych.

Jeżeli chodzi o konkretne efekty uczenia 
się nabyte przez uczniów kształcących się 
w zawodzie Technik Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych, to są one następujące:
1. Wiedza i umiejętności – uczeń po od-

byciu stażu zagranicznego:
• opisuje prawa i obowiązki pracow-

nika oraz pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

• przygotowuje stanowisko pracy 
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Poza programem praktyk zawodo-
wych, w czasie mobilności uczniowie 

wzięli udział także w programie eduka-
cyjno-kulturowym, który zakładał wiele 
wycieczek i animacji czasu wolnego. 
Była to świetna szansa, aby uczest-
nicy projektu i nauczyciele biorący 
udział w mobilnościach jako osoby to-
warzyszące, mogli poznać Grecję, wraz 
z jej historią, kulturą, tradycjami i lokalną 
specyfiką. W trakcie obu mobilności, 
nasi uczniowie zobaczyli i poznali nastę-
pujące miejsca: 
Meteory [gr. Μετέωρα (Meteora) z gr. 
metéoros – wzniesiony w górę, będący 
wysoko w powietrzu] – masyw skał 

PROGRAM
KULTUROWY

z piaskowca i zlepieńca w środkowej 
Grecji na północno-zachodnim krańcu 
równiny tesalskiej w okolicy miasta Ka-
lambaka. Skały osiągają wysokość do 
540 m n.p.m., a na ich szczytach umiej-
scowiony jest zespół 24 prawosławnych 
klasztorów (monastyrów). Początkowo 
wszelkie materiały potrzebne do bu-
dowy i życia mnichów wciągane były na 
linach; również odwiedzający mogli do-
stać się do monastyrów jedynie w taki 
sposób. Obecnie część z nich udostęp-
niona jest dla zwiedzających i dla ich wy-
gody wybudowano schody i pomosty. 
Pierwsze wspólnoty religijne pojawiły 
się w Meteorach pod koniec X w., miesz-
kając w jaskiniach i pustelniach. Legenda 
głosi, że św. Atanazy, założyciel Wiel-
kiego Meteora (gr. Megalo Meteoro), 
najstarszego monastyru, wzniósł się na 
szczyt na skrzydłach orła. To on założył 

pierwszy klasztor w roku 1336. Ponie-
waż trwały wówczas wojny Bizancjum 
z Serbią, klasztory te były dobrym, nie-
dostępnym schronieniem. Ukrywał się 
tu m.in. Jan Paleolog – następca tronu 
serbskiego. Okres świetności klasztory 
przeżywały za panowania osmańskiego 
sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520–
1566). Od XVIII w. zaczęły podupadać 
(głównie na skutek kłótni opatów oraz 
erozji nieumiejętnie budowanych i kon-
serwowanych budynków). W sumie wy-
budowano 24 klasztory (każdy na innej 
skale). Współcześnie tylko sześć mona-
styrów jest zamieszkanych i toczy się 
w nich normalne życie monastyczne. Są 
to cztery klasztory męskie i dwa żeńskie. 
Wyspa Skiathos (gr. Σκιάθος, Skiáthos) 
– wyspa w zachodniej części Morza 
Egejskiego, w archipelagu Sporadów 
Północnych. Administracyjnie Skiathos 
(wraz z pobliskimi niewielkimi wysep-
kami Tsougrias, Arkos i in.) stanowi gminę 
Skiathos, która wraz z gminami Alonisos 
i Skopelos współtworzy od 2011 roku 
jednostkę regionalną Sporady, należącą 
do regionu Tesalia, w administracji zde-
centralizowanej Tesalia-Grecja Środ-
kowa. Pochodzenie nazwy tłumaczone 
jest tym, że Skiathos leży w cieniu Góry 
Athos, a z greckiego „skia” oznacza cień. 
Jedną z plaż wyspy jest Koukounaries, 
na której nasi uczniowie spędzali wolny 
czas. Nazwa ta pochodzi od szyszki 
drzewa piniowego, które to połaciami 
porastają wyspę. Piasek na tej plaży od-
bija promienie słoneczne za sprawą za-
wartej w nim miki. W pobliżu znajduje 
się luksusowy hotel Skiathos Palace Ho-
tel, w którym chętnie spędzała wakacje 
księżna Diana. Stolicą wyspy jest miej-
scowość Skiathos, która położona jest 
na dwóch wzgórzach.
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Stary Pantaleimon – wioska powstała 
około XIV wieku, założona przez górali, 
którzy zajmowali się w pobliskich oko-
licach wypasem owiec i kóz. Położona 
jest na wysokości 500 m n.p.m. i można 
dostać się do niej wyłącznie mocno wi-
jącą, krętą drogą, z której roztaczają się 
przepiękne widoki na Zatokę Termań-
ską i zamek krzyżowców w Platamo-
nas. Wzdłuż drogi rosną dzikie, jadalne 
kasztanowce, platany i zarośla wiecznie 
zielonej makii, a gdzieniegdzie widać 
kwitnące fiołki alpejskie. W sercu mia-
steczka stoi mała kamienna cerkiew 
pod wezwaniem Św. Panteleimona, pa-
trona i opiekuna chorych i cierpiących. 

Otoczona jest placem z licznymi tawer-
nami, skrytymi pod konarami i listowiem 
wielkiego platana, dającego schronienie 
przed ostrymi promieniami słonecznymi.
Litochoro i wąwóz Enipeas (gr. 
Λιτόχωρο, co oznacza kamienne miej-
sce, miejsce skał) – miejscowość w Gre-
cji, w administracji zdecentralizowanej 
Macedonia-Tracja, w regionie Macedo-
nia Środkowa, w jednostce regionalnej 
Pieria. To głównie tędy zmierzają tury-
ści wybierający się na szczyt Olimpu. 
Poza okresem zalegania śniegu, który 
może na tej wysokości padać od paź-
dziernika do kwietnia, bezpieczną asfal-
tową drogą można dojechać z Litochoro 

aż do uroczyska Prionia. Dla naszych 
uczniów był to punkt wypadowy na 
spacer do wąwozu Enipeas, gdzie znaj-
duje się źródełko, w którym według 
mitów greckich kąpieli zażywała sama 
Afrodyta. 
Zamek w Platamonas – ta imponująca 
twierdza krzyżowców pojawiła się tu za 
sprawą dowódcy IV wyprawy krzyżo-
wej Bonifacego I z Monferratu, który 
zapragnął umocnić granice założonego 
przez niego Królestwa Tesaloniki. I choć 
Bonifacy po utworzeniu własnego pań-
stwa przeżył zaledwie 3 lata, a i samo 
królestwo nie istniało nawet ćwierć 
wieku, to twierdza Platamonas do dziś 
spogląda na miasto ze szczytu wzgórza, 
nieustannie przypominając o bogatej 
historii Imperium.
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Bardzo ważnym elementem całej inicja-
tywy był proces certyfikacji. Chcieli-

śmy wyposażyć uczniów w umiejętności 
zawodowe, wiedzę czy doświadczenie, 
ale również zapewnić odpowiednią wa-
lidację nabytych przez nich efektów 
kształcenia. W swoje CV można wpisać 
wiele, ale informacja potwierdzona przez 
konkretny certyfikat, wydany w dwóch 
wersjach językowych przez polską szkołę 
oraz grecką organizację przyjmującą nie-
wątpliwie stanowić będzie dużą wartość 
dodaną do takiego wpisu. Dlatego też po-
stanowiliśmy stworzyć zestaw dokumen-
tów, które otrzymali wszyscy uczniowie, 
biorący udział w projekcie:
• Zaświadczenie o ukończeniu cy-

klu szkoleń przygotowawczych do 
udziału w projekcie, który zawiera 
dokładny wykaz zrealizowanych zajęć 
tematycznych (język angielski, język 

CERTYFIKATY grecki, szkolenie kulturowe, szkolenie 
pedagogiczne).

• Certyfikat udziału w projekcie pro-
gramu Erasmus+ w dwóch wersjach 
językowych (polskiej oraz angielskiej), 
zawierający informacje o finansowa-
niu projektu, a także jego tytuł oraz 
numer.

• Dokument Europass-Mobilność 
w dwóch wersjach językowych (pol-
skiej oraz angielskiej) stanowi do-
kładny wykaz efektów kształcenia 
nabytych przez młodzież. Wyszcze-
gólnione są nie tylko obowiązki, ale 
również nabyte przez uczniów umie-
jętności.

Otrzymanie przez uczniów certyfikatów 
było uwarunkowane nabyciem przez 
nich zaplanowanych w projekcie efektów 
kształcenia. W związku z tym, proces ich 
walidacji zakładał również sprawdzenie 
postępu wśród uczestników projektu, 
za co odpowiedzialni byli opiekunowie 
będący na mobilnościach, a także na-

uczyciele prowadzący szkolenia przygo-
towawcze oraz Koordynator Projektu. 
Osoby te miały możliwość rozmowy 
z uczniami (zarówno indywidualnie, jak 
i grupowo), ale również obserwowania 
ich w trakcie zajęć przygotowawczych 
czy wreszcie podczas wykonywania za-
dań i czynności związanych z progra-
mem praktyk zawodowych. Co więcej, 
miały one możliwość przeanalizować 
dokumentację projektową w postaci 
dzienników praktyk czy ankiet ewa-
luacyjnych. Pytania autorefleksyjne 
zawarte były również w Indywidual-
nych Raportach składanych w systemie 
Mobility Tool+. Wszystkie te metody 
i narzędzia posłużyły zebraniu informa-
cji ilościowych i jakościowych, na pod-
stawie których stwierdzono przyrost 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia, 
czyli nabycie zaplanowanych w projekcie 
efektów kształcenia dla danego zawodu 
oraz efektów ogólnych, pokrewnych dla 
wszystkich.



Olympus Education Services 
to firma szkoleniowo-konsul-

tingowa, która od wielu lat działa 
w branży turystycznej. Zakres jej 
usług obejmuje szkolenia młodzieży 
oraz organizowanie dodatkowych 
inicjatyw dla uczniów szkół zawo-
dowych w Grecji, współpracując 
z wieloma placówkami, których pod-
opieczni zdobywają kwalifikacje dzięki 
uczestnictwu w profesjonalnych sta-
żach zawodowych. OES z biegiem lat 
rozszerzyło swoją działalność rów-
nież na inne państwa. W ubiegłych 

latach grecki partner zorganizował 
praktyki zawodowe dla wielu euro-
pejskich szkół, w tym sporej ilości 
z Polski. Właściciel i menadżer zarzą-
dzający pracuje w branży turystycz-
nej od prawie 30 lat. OES posiada 
bogate doświadczenie zwłaszcza 
w branży hotelarsko-gastronomicz-
nej. Z biegiem lat jednak zbudował 
złożoną siatkę partnerów, dzięki 
czemu jest w stanie zapewnić szko-
lenie praktyczne uczniom z szerokiej 
gamy zawodów.
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