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Projekt: „My way, My future”

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przystąpił do realizacji 
projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”. Był to kolejny projekt 
realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach mobilności edukacyjnej,  
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014 - 2020) w ramach projektu „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.



Dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji odbyło 30 uczniów pod opieką 
p. Roberta Wojtasia, p. Agnieszki Kowalczyk, p. Urszuli Janeczek.  Celem projektu było 

zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów i motywacji do nauki przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych. Przed wyjazdem młodzieży na praktyki odbyły się 

działania przygotowujące: przygotowanie językowe z języka angielskiego, przygotowanie 
kulturowe i językowe z języka greckiego.



Uczestnicy projektu zostali zakwaterowani w czterogwiazdkowym hotelu 
Posejdon w miejscowości Leptokaria niecałe 100 metrów od morza.



Uczniowie mogli zdobyć nowe doświadczenie zawodowe poza granicami kraju. 

W praktykach uczestniczyli:

- technicy elektrycy
- technicy informatycy
- mechanicy pojazdów 
samochodowych



Mechanicy pojazdów samochodowych w zakładzie mechanicznym pod kierunkiem głównego 
mechanika firmy pana Vangelisa omawiali części maszyn i urządzeń oraz rodzaje

ich połączeń, demontowali rozrząd i koło zamachowe pojazdu.



Mechanicy pojazdów samochodowych w jednym z okolicznych warsztatów zapoznali 
się  z urządzeniami i oprzyrządowaniem na stanowisku pracy mechanika pojazdów 

samochodowych, demontowali  amortyzatory, wymieniali olej i płyny eksploatacyjne 
w samochodzie.



Mechanicy pojazdów samochodowych byli też z wizytą w zakładzie wulkanizacyjnym. 
Obserwowali produkcję opon bieżnikowanych do samochodów terenowych

i ciężarowych.



Technicy elektrycy pod czujnym okiem instruktora demontowali instalację 
elektryczną.



Technicy elektrycy dobierali metody i przyrządy do pomiaru układów elektrycznych
i elektronicznych. Instalowali tablicę rozdzielczą. 

Omawiali schemat instalacji wyłącznika krzyżowego i  schodowego, który następnie 
podłączali. Wprowadzali  do programowania płytki mikroprocesorowe Arduino.

Podłączali domofon oraz czujki ruchu.



Uczniowie uczący się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli na  uniwersytecie  
AITHOYSA YPOLOGISTON „BEPGINA” w Salonikach 

w wykładzie w języku angielskim na temat robotyki.



Poza kształceniem umiejętności zawodowych młodzież uczestniczyła w całodniowej 
wycieczce – rejsie promem po zatoce Pagasitikos i zielonych wyspach 

Sporady Północnej.



Podczas rejsu promem Elisabet Cruises uczniowie mieli możliwość zażyć kąpieli morskiej 
u podnóża Palaio Trikeri, a na koniec ruszyli na statku w tany, 

ciesząc się greckim słońcem i przyjazną atmosferą.



Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła perełki Grecji – Meteory.
"Meteora" z greckiego znaczy " zawieszone w powietrzu". Bez wątpienia to jedno

z najbardziej atrakcyjnych miejsc, jakie młodzież miała okazję widzieć w Grecji. 
Obecnie funkcjonuje w pobliżu Kalambaka 6 klasztorów, gdzie do każdego z nich dojść 

można po kamiennych schodach wykutych w skale. 



Na koniec pobytu w Grecji uczniowie otrzymali Certyfikaty potwierdzające odbycie 
praktyk zawodowych za granicą.



 Dwutygodniowy pobyt za granicą dobrze wpłynął na integrację całej grupy, zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli. 

 Pozwolił na sprawdzenie posiadanych umiejętności interpersonalnych.

 Poprawił znajomość języka angielskiego.

 Umożliwił poznanie obcej kultury, sprzyjał kształtowaniu postawy tolerancji.

 Poszerzył zakres umiejętności zawodowych uczniów.

 Wyjazd spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem w środowisku lokalnym, podniósł prestiż szkoły.

Projekt: „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji”



Dziękuję za uwagę!

Prezentacja została przygotowana przez
p. Roberta Wojtasia i p. Agnieszkę Kowalczyk


