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„Europejskie praktyki dla ZS Nr 1 z Sokołowa Podlaskiego”  
 
 
 

 
rojekt Europejskie praktyki dla ZS Nr 1 z Sokołowa Podlaskiego otrzymał 

dofinansowanie w ramach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie  

i szkolenia zawodowe. Dofinansowanie wyniosło 145 608,00 euro. W ramach tego, 

udało zorganizować się już jedną mobilność, w której wzięli udział uczniowie 

kształcący się w profilach: Technik Hotelarstwa – 15 osób, Technik Ekonomista – 10 

osób oraz Mechanik Pojazdów Samochodowych – 10 osób. 35 uczniów spędziło w 

Grecji prawie dwa tygodnie pod opieką trójki nauczycieli oraz mentorów greckich, 

którzy odpowiadali nie tylko za ich bezpieczeństwo, ale również realizację 

zaplanowanego programu praktyk.  

 

ały projekt jest realizowany we współpracy z firmą Georgikes Ekmetaleuseis & 

Training Services. Jest to doświadczona grecka organizacja przyjmująca w 

ramach programów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego. Siedziba 

instytucji znajduje się w miejscowości Platamonas na Riwierze Olimpijskiej w regionie 

Pierias. Do zadań partnera należało zapewnienie pobytu młodzieży w Grecji, co 

zawiera się w organizacji zakwaterowania, praktyk oraz programu kulturowego. 

Pierwsza mobilność odbyła się w dniach 29.10 - 09.11.2018, natomiast druga 

odbędzie się między 18 a 29 marca 2019 roku.   

 

dział w mobilności pozwolił uczniom szkoły na kompleksowy rozwój swoich 

umiejętności zawodowych, zdobycie cennego doświadczenia oraz 

przetestowania wiedzy nabytej podczas edukacji w szkolnej w realiach prawdziwego 

rynku pracy. Warto wspomnieć również o wyrobieniu sobie wielu atrakcyjnych postaw 

z punktu widzenia dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, takich jak odporność 

na stres, świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju, ciekawość świata i otwartość 

na podejmowanie nowych wyzwań i realizowanie własnych inicjatyw. Dzisiejszy 

rynek pracy jest bardzo wymagający i w celu znalezienia idealnego zatrudnienia, 

właśnie takie atrybuty, każdy kandydat musi posiadać. Dzięki udziałowi w projekcie, 
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uczniowie niewątpliwie takowe nabyli i stali się bardziej atrakcyjnymi przyszłymi  

pracownikami.  

 

echnik Hotelarstwa w ramach realizowanego programu praktyk wykonywał 

obowiązki z zakresu obsługi gości hotelowych, wykonywania prac na recepcji 

hotelowej, utrzymywania czystości zarówno w miejscach ogólnodostępnych jak  

i pokojach gościnnych oraz kompleksowej obsługi sali jadalnej czy komunikacji  

z innymi działami hotelowymi. Technik Ekonomista w ramach swoich praktyk, 

zajmował się takimi kwestiami jak sporządzanie dokumentów księgowo-handlowych, 

prowadzenie baz danych, prowadzenie ewidencji księgowej, wykorzystywanie tabel 

przestawnych do wykonywania analiz, tworzenie analizy ekonomicznej 

przedsiębiorstwa czy biznesplanu. Mechanik Pojazdów Samochodowych 

natomiast wykonywał prace związane z montażem i demontażem podzespołów 

samochodowych, diagnostyką, kosztorysowaniem prac naprawczych i tworzeniem 

ich harmonogramu, serwisem i konserwacją podzespołów czy wymianą 

uszkodzonych części.  

 

topniowo zaczynają się przygotowania do przeprowadzenia procesu rekrutacji i 

serii szkoleń przygotowawczych przed drugim wyjazdem młodzieży do Grecji, 

który jak już wspomniano, odbędzie się w drugiej połowie marca 2019 roku. Tym 

razem, praktyki odbywać będą uczniowie kształcący się w zawodzie Kucharz (10 

osób), Technik Informatyk (20 osób), Technik Ekonomista (10 osób) oraz Technik 

Hotelarz (5 osób).  
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