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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 
Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum 
Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego we Włodawie to szkoła 
z wieloletnią tradycją, która proponuje uczniom 
atrakcyjną ofertę edukacyjną, w konsekwencji 
zapewniając dobre wykształcenie. ZSZ obecnie 
kształci uczniów w kierunkach:

 » monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie,

 » kucharz,
 » elektryk,
 » technik informatyk,
 » technik żywienia i usług gastronomicznych,
 » technik hotelarstwa,
 » technik budownictwa,
 » technik pojazdów samochodowych.

Nasza szkoła zapewnia dobre przygotowanie 
do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz 
rozpoczęcia przez uczniów kariery zawodowej 
w wyuczonym zawodzie, a także podjęcia 
nauki w szkołach wyższych. Placówka oferuje 
młodzieży możliwość wszechstronnego rozwoju, 
zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami, 
jak również dobre warunki do nauki, dzięki 
odpowiednio wyposażonemu zapleczu 
dydaktycznemu. Uczniowie mają do dyspozycji: 
dwie hale sportowe, siłownię, boiska, pracownie 

komputerowe, nowoczesne pracownie kształcenia 
zawodowego. Szkoła dysponuje również 
Internatem.

Na co dzień dbamy o przygotowanie uczniów 
do życia społecznego w rodzinie i środowisku 
lokalnym. Szczególny nacisk kładziony 
jest na jakość pracy z uwzględnieniem 
wszechstronnego rozwoju każdego z nich. 
ZSZ Nr 1 we Włodawie oferuje ponadto udział 
w zajęciach pozalekcyjnych, w tym szkolnych 
kołach zainteresowań czy różnego rodzaju 
zajęciach sportowych.

Placówka posiada również doświadczenie 
w realizacji projektów europejskich, które za 
cel stawiają sobie szeroko rozumiany rozwój 
uczniów i kadry nauczycielskiej. Pozwalają 
one na zdobywanie cennego doświadczenia 
w implementacji tego typu inicjatyw na dużą skalę 
i poszerzanie horyzontów.

Ogromnymi atutami działalności ZSZ Nr 1 
we Włodawie jest niewątpliwie szeroka oferta 
edukacyjna, liczne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze oraz wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna, która stale poszerza swoje 
kompetencje i doskonali umiejętności, by móc 
jak najskuteczniej przekazywać wiedzę nowemu 
pokoleniu.

O szkole

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów
i II Liceum Ogólnokształcące
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie

ul. A. Frycza Modrzewskiego 24 
22-200 Włodawa
+48 82 572 14 88
sekretariat@modrzak.pl
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Inicjatywa pt. „Europejski Modrzak – kierunek 
Włochy!” to już czwarty projekt sektora 
VET, realizowany samodzielnie przez szkołę. 
Podobnie jak poprzednie, idealnie wpisuje się on 
w misję placówki, w ramach której cała szkolna 
społeczność pracuje wspólnie na rzecz rozwoju 
młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie – 
nie tylko jako przyszli pracownicy, ale także jako 
aktywni obywatele.

W ramach niniejszego projektu 80 uczniów ZSZ 
Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II LO 
im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie, 
kształcących się w zawodach: technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, 
technik budownictwa, technik pojazdów 
samochodowych oraz technik informatyk 
odbyło 2-tygodniowe staże we włoskich 
przedsiębiorstwach w ramach dwóch mobilności 
zawodowych, zrealizowanych w terminach:

 » 6 – 17 września 2021 roku – 39-osobowa 
grupa uczniów: 6 techników budownictwa, 
10 techników informatyków, 7 techników 
pojazdów samochodowych oraz 16 techników 
żywienia i usług gastronomicznych, 
w towarzystwie 4 nauczycieli;

 » 2 – 14 maja 2022 roku – 41-osobowa 
grupa uczniów: 6 techników hotelarstwa, 
15 techników informatyków, 9 techników 
pojazdów samochodowych oraz 11 techników 
żywienia i usług gastronomicznych, 
w towarzystwie 4 nauczycieli.

Implementacja projektu, w ramach którego 
uczniowie odbyli zagraniczne praktyki zawodowe, 
pozwoliła na kształcenie młodzieży według 
podstawy programowej zawodu w nowoczesny 
sposób. Dzięki temu podnosi się autorytet 
szkoły w środowisku lokalnym, wśród rodziców 
i potencjalnych partnerów. To zaś odnosi się 
bezpośrednio do zidentyfikowanych potrzeb 
i kluczowych obszarów wymagających poprawy, 
wskazanych w Europejskim Planie Rozwoju ZSZ 
Nr 1 we Włodawie. Realizacja projektu wpłynęła 
bowiem na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, 

rozwój kompetencji zawodowych i miękkich 
u uczniów, jak również kadry pedagogicznej 
oraz sprawiła, że szkoła będzie w stanie 
wprowadzić na rynek pracy wykwalifikowanych 
absolwentów, gotowych do podjęcia zatrudnienia 
w wymarzonym zawodzie.

Przedstawiciele ZSZ starają się stale poszerzać 
ofertę edukacyjną placówki, podnosząc 
jednocześnie atrakcyjność i jakość stosowanych 
metod kształcenia. Stawiają zatem przede 
wszystkim na nabywanie praktycznych 
umiejętności, które poparte wiedzą teoretyczną 
pozwalają na rzeczywiste zastosowanie nabytych 
w szkole kompetencji podczas wykonywania 
zadań zawodowych.

Europejski Modrzak  
- kierunek Włochy!
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Za główny cel projektu uważa się 
umożliwienie uczniom zdobycia kompetencji 
zawodowych w kształconym zawodzie oraz 
zwiększenie umiejętności komunikacyjnych 
w porozumiewaniu się z ludźmi o innej 
kulturze i obyczajach. Realizacja inicjatywy 
zakładała również wzrost mobilności przyszłych 
absolwentów na zmieniającym się europejskim 
i globalnym rynku pracy.

Do pozostałych celów projektu zalicza się:
 » podniesienie poziomu wiedzy zawodowej 

i przedsiębiorczości u uczniów, a tym samym 
– zwiększenie ich szans na zatrudnienie,

 » zmobilizowanie młodzieży do uczenia się 
języków obcych,

 » podniesienie kwalifikacji uczniów, 
dzięki poznaniu warunków pracy 
w przedsiębiorstwach za granicą i udziałowi 

w praktykach zagranicznych, potwierdzonych 
europejskimi certyfikatami, jak dokument 
Europass-Mobilność czy punktacja ECVET,

 » podniesienie poziomu świadomości 
międzykulturowej, większe zrozumienie 
i docenienie społecznej, językowej i kulturowej 
różnorodności oraz przełamanie barier w tym 
zakresie,

 » nabycie kompetencji miękkich u młodzieży, 
szczególnie komunikatywności, elastyczności, 
samodzielności, odpowiedzialności, 
umiejętności pracy w grupie i zarządzania 
sobą w czasie,

 » nabycie nowych doświadczeń oraz 
umiejętności radzenia sobie w odmiennych 
warunkach i nowym środowisku,

 » rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy 
szkołą a instytucjami szkolenia za granicą,

Cele projektu

 » wzrost jakości i innowacyjności 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz umiędzynarodowienie tego procesu 
w ZSZ Nr 1,

 » podniesienie potencjału szkoły w wymiarze 
europejskim, dzięki unowocześnieniu metod 
nauczania, wzbogaconych o możliwość 
odbywania zagranicznych mobilności 
zawodowych,

 » umocnienie współpracy pomiędzy edukacją 
i szkoleniem a rynkiem pracy, dzięki rozwojowi 
partnerstwa szkoły z jednostkami szkolącymi 
i pracodawcami.

Kształcenie zawodowe uczniów za granicą daje 
młodzieży szansę na poznanie i wykorzystanie 
nowych możliwości własnego rozwoju. Szczególne 
znaczenie ma to dla osób z mniejszymi szansami, 
a należy podkreślić, że większość uczniów ZSZ 
pochodzi z terenów wiejskich, przygranicznych, 
powoli wyludniających się, gdzie panuje 
duże bezrobocie. Nasz region potrzebuje 
inicjatyw skoncentrowanych na stymulowaniu 
przedsiębiorczości młodych ludzi, budowaniu 
w nich aktywnych, otwartych, kreatywnych 

postaw i poczucia własnej wartości, jak również 
wiary we własne możliwości.

Organizacja kolejnych zagranicznych praktyk 
zawodowych pozwoliła na doskonalenie modelu 
uczenia się i nauczania, poprzez obserwację tego 
procesu w innych krajach oraz wykorzystanie 
najlepszych doświadczeń i praktyk, przyczyniając 
się do wymiernego wzrostu kompetencji kadry 
pedagogicznej, a co za tym idzie – rozwoju całej 
placówki i wszystkich uczniów zdobywających 
wykształcenie w jej murach.
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W ramach 2-tygodniowego stażu zagranicznego, 
obejmującego w sumie 10 dni roboczych 
(80 godzin praktyk), uczniowie kształcący 
się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych wykonywali zadania 
zawodowe związane z przyswajaniem wiedzy 
i doskonaleniem umiejętności niezbędnych 
do prawidłowego przechowywania żywności, 
sporządzania potraw i napojów, a także ekspedycji 
potraw i napojów. W ich zakres wchodziło:

 » zapoznanie z zasadami oceny jakościowej 
żywności oraz doboru warunków do jej 
przechowywania i utrwalania;

 » obsługa urządzeń do przechowywania 
żywności;

 » stosowanie receptur gastronomicznych;

 » sporządzanie potraw i napojów wedle 
klasyfikacji żywności, w zależności od 
trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej 
i przydatności kulinarnej; 

 » przyswojenie zasad dotyczących organizacji 
stanowiska pracy, zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami BHP;

 » dobieranie surowców oraz metod i technik 
sporządzania potraw i napojów;

 » dobór zastawy stołowej do ekspedycji potraw 
i napojów;

 » porcjowanie, dekorowanie i wydawanie potraw 
i napojów;

 » sporządzanie potraw regionalnych – w tym 
typowo włoskich specjałów;

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych
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 » przygotowywanie deserów; 
 » przygotowywanie posiłków z mięsem i rybą 

pod menu;
 » sporządzanie menu dostosowanego do 

różnych wymagań odbiorców.

Wszystkie te czynności stanowią dostosowanie 
wiedzy teoretycznej stażystów do rzeczywistych 
potrzeb rynku pracy, a także zapoznania ze 
specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach.

Praktyki zawodowe dla w sumie 27 uczniów, 
zdobywających wykształcenie na kierunku technik 
żywienia i usług gastronomicznych odbywały się 
w 4- i 5-gwiadkowych hotelach oraz w ramach 
zaplecza gastronomicznego prestiżowego pola 
golfowego, znajdujących się w miejscowości 
Abano Terme oraz Galzignano Terme, 
w północnych Włoszech. Mieli okazję szlifować 
swoje umiejętności w częściach kuchennych 
i restauracyjnych tych obiektów, współpracując 
i czerpiąc wiedzę od mentorów i opiekunów, 
posiadających bogate doświadczenie w branży.

W ramach 4 Jednostek Efektów Uczenia (JEU): 
„Obróbka wstępna żywności”, „Obróbka 
termiczna żywności i produkcja napojów”, 

„Ekspedycja potraw” oraz „Obsługa konsumenta”, 
uczniowie mieli okazję nabyć następujące 
kompetencje w zakresie:

 » organizowania stanowiska pracy i utrzymania 
czystości;

 » przestrzegania przepisów sanitarno-
epidemiologicznych;

 » współpracy w zespole;
 » korzystania z języka angielskiego 

zawodowego;
 » przygotowywania i obróbki wstępnej 

żywności;
 » stosowania receptur gastronomicznych;
 » obliczania zapotrzebowania na produkty;
 » przeprowadzania obróbki termicznej;
 » sporządzania i doprawiania regionalnych 

potraw i napojów;
 » dekorowania i podawania potraw;
 » utrzymywania w czystości zastawy stołowej;
 » obsługiwania konsumentów;
 » ustawiania i dekorowania stołów;
 » obsługi sprzętu w restauracji.
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W ramach 2-tygodniowego stażu zagranicznego, 
obejmującego w sumie 10 dni roboczych 
(80 godzin praktyk), uczniowie kształcący się 
w zawodzie technik hotelarstwa wykonywali 
zadania zawodowe związane z przyswajaniem 
wiedzy i doskonaleniem umiejętności niezbędnych 
do prowadzenia działalności promocyjnej oraz 
sprzedaży i rezerwowania usług hotelarskich, 
pracy przy obsłudze gości w recepcji, a także 
przygotowywania jednostek mieszkalnych do ich 
przyjęcia oraz przyrządzania i podawania śniadań 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. W ich 
zakres wchodziło:

 » zapoznanie ze strukturą organizacyjno-
prawną obiektu hotelarskiego;

 » planowanie, rezerwacja i realizacja usług 
w recepcji;

 » praca związana z obsługą gości 
przyjeżdżających i wyjeżdżających;

 » rozliczanie kosztów pobytu gości;
 » zapoznanie z programami komputerowymi 

stosowanymi w recepcji hotelowej oraz 
obsługa innych urządzeń technicznych;

 » nauka technik i narzędzi przydatnych do 
promocji usług hotelarskich;

 » dobór i wykorzystywanie w praktyce 
odpowiednich urządzeń, sprzętu i środków do 
rodzaju wykonywanych prac porządkowych 
w dziale służby pięter;

 » utrzymywanie czystości i porządku 
w części mieszkalnej i ogólnodostępnej 
obiektu hotelarskiego oraz sporządzanie 
dokumentacji w tym zakresie;

 » zapoznanie z formami podawania śniadań;
 » nauka technik nakrywania stołu oraz dobór 

sprzętu i zastawy stołowej do ekspedycji 
posiłków; 

Technik hotelarstwa
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 » organizacja pracy w dziale gastronomicznym, 
w tym przygotowywanie sali konsumenckiej 
do obsługi gości, przyjmowanie i realizacja 
ich zamówień, a także korzystanie ze 
sprzętu i urządzeń pomocniczych do 
przygotowywania potraw i napojów;

 » przygotowywanie sali konsumenckiej 
i obsługa gości na przyjęciach 
okolicznościowych.

Wszystkie te czynności przyczyniły się do 
dostosowania wiedzy teoretycznej stażystów 
do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, a także 
zapoznania ze specyfiką pracy na poszczególnych 
stanowiskach w branży hotelarskiej.

Praktyki zawodowe dla 6 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach kierunku technik 
hotelarstwa odbywały się w 4- i 5-gwiadkowych 
hotelach oraz w ramach zaplecza hotelowego 
prestiżowego pola golfowego, znajdujących się 
w miejscowości Abano Terme oraz Galzignano 
Terme, w północnych Włoszech. Mieli okazję 
szlifować swoje umiejętności, współpracując 
oraz czerpiąc wiedzę od mentorów i opiekunów, 
posiadających bogate doświadczenie w branży.

W ramach 3 Jednostek Efektów Uczenia (JEU): 
„Kompleksowa obsługa gości w recepcji”, 
„Obsługa gości w dziale gastronomicznym” oraz 
„Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie 
(housekeeping)”, uczniowie mieli okazję nabyć 
następujące kompetencje w zakresie:

 » stosowania przepisów bhp w hotelu;
 » wykorzystywania języka obcego zawodowego 

w obsłudze gości;
 » obsługi urządzeń biurowych i komputera 

z wykorzystaniem specjalistycznych 
programów;

 » meldowania i wymeldowywania gości, 
z wypełnianiem niezbędnej dokumentacji;

 » przyjmowania rezerwacji;
 » sporządzania oraz podawania potraw 

i napojów, zgodnie z zasadami obsługi klienta;
 » przygotowywania sali konsumenckiej 

do obsługi gości oraz na przyjęcia 
okolicznościowe;

 » utrzymywania czystości i porządku 
w jednostkach mieszkalnych oraz 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
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W ramach 2-tygodniowego stażu zagranicznego, 
obejmującego w sumie 10 dni roboczych 
(80 godzin praktyk), uczniowie kształcący się 
w zawodzie technik budownictwa wykonywali 
zadania zawodowe związane z przyswajaniem 
wiedzy i doskonaleniem umiejętności 
niezbędnych do prawidłowego wykonywania 
robót konstrukcyjno-budowlanych, koordynowania 
prac budowlanych, jak również planowania 
i sporządzania kosztorysów. W ich zakres 
wchodziło:

 » zapoznanie i przestrzeganie wymagań 
ergonomii oraz przepisów BHP, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 » zapoznanie ze strukturą organizacyjną 
przedsiębiorstwa budowlanego;

 » organizowanie stanowiska pracy, 
a następnie wykonywanie określonych robót 
budowlanych;

 » transportowanie i odpowiednie składowanie 
materiałów oraz wyrobów budowlanych, 
zgodnie z procedurami obowiązującymi na 
budowie;

 » obsługa prac z wykorzystaniem rusztowań, 
w tym ich montowanie;

 » dobieranie narzędzi i sprzętu do wykonywania 
określonych robót budowlanych;

 » ocenianie jakości i wykonywanie obmiaru 
robót;

 » wykonywanie prac związanych 
z użytkowaniem obiektów budowlanych, 
jak również zleconych robót remontowych 
i rozbiórkowych.

Wszystkie te czynności przyczyniły się do 
dostosowania wiedzy teoretycznej stażystów 
do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, a także 
zapoznania ze specyfiką pracy na poszczególnych 
stanowiskach w branży budowlanej.

Technik budownictwa
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Praktyki zawodowe dla 6 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach kierunku technik 
budownictwa odbywały się w firmie Andrea 
Minetto Libero Professionista delle Costruzioni, 
z siedzibą w miejscowości Selvazzano Dentro, 
w północnych Włoszech. Mieli tam okazję 
szlifować swoje umiejętności, współpracując 
i czerpiąc wiedzę od mentorów i opiekunów, 
posiadających bogate doświadczenie w branży.

W ramach 4 Jednostek Efektów Uczenia 
(JEU): „Wykonywanie robót konstrukcyjno-
budowlanych”, „Koordynowanie prac 
budowlanych”, „Organizacja i kontrolowanie robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 
oraz utrzymywaniem obiektów budowlanych 
w pełnej sprawności” oraz „Planowanie 
i sporządzanie kosztorysów”, uczniowie 
mieli okazję nabyć następujące kompetencje 
w zakresie:

 » poznania struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa budowlanego;

 » organizowania i wykonywania robót 
budowlanych;

 » transportowania i składowania materiałów 
oraz wyrobów budowlanych;

 » montowania, użytkowania i demontowania 
rusztowań;

 » dobierania odpowiednich narzędzi i sprzętu;
 » wykonywania obmiaru robót;
 » oceniania jakości wykonanych robót;
 » planowania prac związanych z użytkowaniem 

obiektów budowlanych;
 » organizacji robót remontowych 

i rozbiórkowych;
 » planowania zagospodarowania terenu budowy 

oraz sporządzania dokumentacji obiektu 
budowlanego.
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W ramach 2-tygodniowego stażu zagranicznego, 
obejmującego w sumie 10 dni roboczych 
(80 godzin praktyk), uczniowie kształcący się 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych 
wykonywali zadania zawodowe związane 
z przyswajaniem wiedzy i doskonaleniem 
umiejętności niezbędnych do diagnozowania 
stanu technicznego, obsługiwania i naprawiania, 
jak również organizowania i nadzorowania 
obsługi pojazdów samochodowych. W ich zakres 
wchodziło:

 » organizowanie stanowiska pracy, zgodnie 
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami 
BHP;

 » sporządzanie dokumentacji przyjęcia pojazdu 
do diagnostyki;

 » identyfikacja pojazdu i silnika na podstawie 
konkretnych wyznaczników;

 » dobieranie narzędzi, przyrządów i urządzeń 
do wykonywania diagnostyki poszczególnych 
elementów pojazdów samochodowych;

 » poznanie i obsługa programów 
komputerowych niezbędnych do diagnostyki 
podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych;

 » demontaż uszkodzonych elementów zespołów 
i podzespołów pojazdów samochodowych;

 » lokalizowanie uszkodzeń elementów układów: 
napędowego, hamulcowego, kierowniczego, 
jezdnego, szacowanie kosztów napraw 
i następnie ich wykonywanie;

Technik pojazdów 
samochodowych
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 » wykonywanie badań diagnostycznych oraz 
odpowiednich pomiarów, a następnie ich 
interpretacja; 

 » badanie pojazdu samochodowego po 
naprawie, przy wykorzystaniu odpowiednich 
metod, urządzeń, narzędzi i przyrządów.

Wszystkie te czynności przyczyniły się do 
dostosowania wiedzy teoretycznej stażystów 
do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, a także 
zapoznania ze specyfiką pracy na poszczególnych 
stanowiskach w branży samochodowej.

Praktyki zawodowe dla w sumie 16 uczniów, 
zdobywających wykształcenie w ramach kierunku 
technik pojazdów samochodowych odbywały 
się w firmie MDS Gomme S.r.l.s., z siedzibą 
w miejscowości Caselle di Selvazzano Dentro oraz 
F.lli Pittarello Srl, z siedzibą w Peraga di Vigonza, 
w północnych Włoszech. Mieli tam okazję 
szlifować swoje umiejętności, współpracując 
i czerpiąc wiedzę od mentorów i opiekunów, 
posiadających bogate doświadczenie w branży.

W ramach 3 Jednostek Efektów Uczenia 
(JEU): „Diagnozowanie stanu technicznego 
pojazdów samochodowych”, „Obsługiwanie 

i naprawa pojazdów samochodowych” oraz 
„Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów 
samochodowych”, uczniowie mieli okazję nabyć 
następujące kompetencje w zakresie:

 » sporządzania dokumentacji przyjęcia pojazdu 
do diagnostyki;

 » identyfikacji pojazdu i silnika;
 » dobierania narzędzi do wykonywania 

określonych pomiarów;
 » znajomości programów komputerowych 

w zakresie diagnostyki zespołów 
i podzespołów pojazdów samochodowych;

 » wykonywania i interpretacji pomiarów i badań 
diagnostycznych;

 » lokalizowania uszkodzeń poszczególnych 
układów;

 » szacowania kosztów elementów 
podlegających wymianie, wykonywania ich 
demontażu i wymiany oraz dobierania ku temu 
odpowiednich metod i ustalania kosztów.
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W ramach 2-tygodniowego stażu zagranicznego, 
obejmującego w sumie 10 dni roboczych 
(80 godzin praktyk), uczniowie kształcący się 
w zawodzie technik informatyk wykonywali 
zadania zawodowe związane z przyswajaniem 
wiedzy i doskonaleniem umiejętności niezbędnych 
do montowania oraz eksploatacji komputera 
i urządzeń peryferyjnych, projektowania 
i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, 
administrowania tymi sieciami, projektowania 
baz danych oraz tworzenia stron www i aplikacji 
internetowych, a także administrowania nimi. 
W ich zakres wchodziło:

 » instalowanie i aktualizowanie systemu 
operacyjnego i aplikacji;

 » montaż komputera osobistego z podzespołów;
 » stosowanie poleceń systemu operacyjnego do 

zarządzania systemami;

 » instalowanie i konfiguracja sterowników 
urządzeń;

 » konfigurowanie ustawień personalnych 
użytkownika w systemie operacyjnym;

 » lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń 
sprzętowych podzespołów komputera 
osobistego, systemu operacyjnego i aplikacji;

 » instalowanie sieciowych systemów 
operacyjnych;

 » konfigurowanie usług odpowiedzialnych za 
adresację hostów (IP), system nazw, routing 
oraz zabezpieczanie przed wszelkiego rodzaju 
atakami z sieci (firewall);

 » zarządzanie kontami użytkowników i grup 
użytkowników systemu operacyjnego lub 
komputera;

 » konfigurowanie lokalnej sieci komputerowej;

Technik informatyk
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 » zarządzanie centralnie stacjami roboczymi;
 » lokalizowanie i usuwanie przyczyn wadliwego 

działania systemów sieciowych;
 » zabezpieczanie komputerów przed 

zawirusowaniem, niekontrolowanym 
przepływem informacji oraz utratą danych;

 » dobieranie przyrządów i urządzeń do montażu 
okablowania sieciowego;

 » instalowanie systemów baz danych 
i systemów zarządzania nimi;

 » naprawianie baz danych;
 » programowanie;
 » tworzenie prostych aplikacji internetowych.

Wszystkie wymienione wyżej czynności 
przyczyniły się do dostosowania wiedzy 
teoretycznej stażystów do rzeczywistych potrzeb 
rynku pracy, a także zapoznania ze specyfiką 
pracy na poszczególnych stanowiskach w branży 
informatycznej.

Praktyki zawodowe dla w sumie 16 uczniów, 
zdobywających wykształcenie w ramach kierunku 
technik informatyk odbywały się w firmach 
Know-How S.r.l. oraz CH360 APS, posiadających 

siedziby w miejscowości Padwa, w północnych 
Włoszech. Mieli tam okazję szlifować swoje 
umiejętności, współpracując i czerpiąc 
wiedzę od mentorów i opiekunów z bogatym 
doświadczeniem w branży.

W ramach 5 Jednostek Efektów Uczenia (JEU): 
„Montaż i konfigurowanie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania”, „Obsługa oprogramowania 
użytkowego”, „Projektowanie sieci komputerowej”, 
„Instalacja komputerów i innych urządzeń 
sieciowych do istniejącej sieci komputerowej” 
oraz „Administracja siecią komputerową”, 
uczniowie mieli okazję nabyć następujące 
kompetencje w zakresie:

 » stosowania przepisów BHP w pracy w branży 
informatycznej;

 » montażu i obsługi komputerów oraz 
programów użytkowych;

 » stosowania urządzeń peryferyjnych;
 » projektowania i wykonywania lokalnej sieci 

komputerowej;
 » konfigurowania urządzeń sieciowych;
 » administrowania sieciowymi systemami 

operacyjnymi.
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Oprócz realizacji zadań zawodowych, 
uczniowie podczas pobytu we Włoszech mieli 
niepowtarzalną okazję poznać lepiej kulturę kraju 
przyjmującego. Odbyło się to za sprawą atrakcji 
zapewnionych w ramach programu edukacyjno-
kulturowego, opierającego się o zwiedzanie 
najważniejszych i najpiękniejszych miejsc 
w regionie północnych Włoch.

Pierwszym punktem na turystycznej mapie 
Modrzaków było doskonale wszystkim znane 
miasto Romea i Julii, uwiecznione w dziele 
Szekspira, czyli Werona. W czasie zwiedzania 
dowiedzieli się nie tylko więcej o rodach, 
na których miały być wzorowane rodziny 
Montecchich i Capuletich, ale także poznali 
wielowiekową historię miasta założonego jeszcze 
przez Starożytnych Rzymian. Na miejscu mieli 
okazję zobaczyć m.in. centralny punkt miasta, 
czyli Arenę di Verona, Piazza delle Erbe, Piazza 

Bra czy Torre del Lamberti oraz siedzibę rodu 
della Scala, będącego niegdyś zarządcą państwa, 
którego stolicą była właśnie Werona. Dodatkowo, 
uczniom udało się ujrzeć piękną panoramę 
rozpościerająca się na miasto, gdzie nie obeszło 
się oczywiście bez pamiątkowych zdjęć!

Kolejnym punktem programu była malownicza, 
pełna uroku Wenecja. Dzień rozpoczął się 
od rejsu statkiem i spaceru po mieście wraz 
z przewodnikiem, w trakcie którego uczestnicy 
mieli okazję wysłuchać ciekawostek na temat 
historii wielkiego portu Europy. Poznali lepiej życie 
mieszkańców Wenecji, a także odwiedzili niektóre 
zakątki miasta, do których nie docierają turyści. 
Na ich trasie nie mogło jednak zabraknąć również 
głównych atrakcji. Odwiedzili Plac Św. Marka, 
gdzie podziwiali Bazylikę patrona miasta oraz 
Pałac Dożów, a także przeszli się w stronę Canale 
Grande, nad którym przechodzi most Rialto. 

Program kulturowy
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Cały dzień przepełniony był wspaniałymi 
widokami i z całą pewnością wzbudził w młodzieży 
wiele emocji! Naszym zdaniem Wenecja 
naprawdę robi wrażenie i to była zdecydowanie 
niezapomniana wycieczka!

W czasie wolnym od zajęć praktycznych, poza 
dniami weekendowymi, udało się również 
odwiedzić Padwę, w którym to mieście uczniowie 
zwiedzili i dowiedzieli się więcej na temat 
Bazyliki św. Antoniego, spróbowali słynnej kawy 
Pedrocchi, a także poszukali herbów rodzin 
słynnych polskich osobistości, uczęszczających 
niegdyś na Uniwersytet Padewski.

Dzięki realizacji programu kulturowego, 
80 uczniów ZSZ Nr 1 we Włodawie miało okazję 
lepiej poznać kulturę włoską i obcować z nią 
w bezpośredni sposób, co znacząco wpłynęło 
na rozwój ich kompetencji międzykulturowych, 
tolerancji i sprawiło, że są dużo bardziej otwarci na 
nowe doświadczenia.
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Uczestnicy projektu, w wyniku stażu 
zagranicznego mieli okazję nabyć nową wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, niezbędne do 
uzyskania określonych kwalifikacji w zawodzie 
oraz pracy w międzynarodowym środowisku. 
Realizacja inicjatywy pozwoliła na osiągnięcie 
trzech głównych efektów:

 » podniesienie kompetencji zawodowych;
 » poprawa umiejętności porozumiewania się 

w języku obcym, w tym poznanie terminologii 
specyficznej dla danych zawodów;

 » rozwój kompetencji miękkich, takich 
jak odpowiedzialność, pewność siebie, 
samodzielność czy tolerancja dla odmienności 
kulturowej.

Dzięki udziałowi w zagranicznych praktykach 
zawodowych, uczniowie podnieśli swoje 
kompetencje w zakresie porozumiewania się 
w języku obcym, w ramach których szczególnie 
rozwinięte zostały umiejętności werbalne – 
zarówno w zakresie języka specjalistycznego, jak 
i słownictwa przydatnego w życiu codziennym. 
Realizacja projektu pomogła młodzieży w nauce 
i stosowaniu języka obcego, szczególnie 
branżowego, którego znajomość jest niezbędna 
do uzyskania tytułu technika.

Oprócz poszerzenia słownictwa i posługiwania 
się w praktyce językiem angielskim, który był 
głównym językiem współpracy, uczniowie 

przyswoili również podstawy języka włoskiego, 
dzięki zrealizowanym przygotowaniom, a także 
za sprawą obcowania z mentorami oraz 
współpracownikami, posługującymi się nim na co 
dzień, podczas realizacji całego programu stażu.

Ponadto, dzięki udziałowi w mobilności w ramach 
projektu, u młodzieży wykształtowane zostały 
postawy niezbędne do podjęcia rzeczywistej 
pracy – tak w Polsce, jak i za granicą, 
takie jak dyscyplina, odwaga, pracowitość, 
odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność 
zarządzania sobą w czasie, planowania swoich 
obowiązków na dany dzień, a także przestrzegania 
regulaminu zakładu pracy i obowiązujących w nim 
zasad. Uczestnicy nabyli również kompetencje 
niezbędne do skutecznego radzenia sobie ze 
stresem w warunkach pobytu i pracy poza domem 
rodzinnym, zapobiegania sytuacjom konfliktowym 
czy praktyki postępowania w trudnych sytuacjach.

Realizacja projektu, w ramach którego uczniowie 
odbywają zagraniczne praktyki zawodowe, 
pozwala na kształcenie młodzieży według 
podstawy programowej zawodu w nowoczesny 
sposób. Utrwala to w opinii środowiska lokalnego 
obraz szkoły jako aktywnej i dynamicznie 
rozwijającej się instytucji oświatowej oraz 
umożliwia podniesienie autorytetu placówki 
w środowisku lokalnym, wśród rodziców 
i potencjalnych partnerów.

Rezultaty
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80 uczniów ZSZ odbyło zagraniczne praktyki 
zawodowe i w wyniku ich ukończenia – uzyskało 
szereg dokumentów przydatnych młodym 
ludziom na rynku pracy, potwierdzających nabyte 
kompetencje, posiadane doświadczenie i odbycie 
mobilności w ramach programu Unii Europejskiej. 
Wśród nich znalazły się:

1. Świadectwa Pracy z przedsiębiorstw, 
w których realizowane były praktyki, w postaci 
Certyfikatów o odbyciu praktyk w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angielskiej, 
sporządzonych zgodnie z wymogami 
programowymi, poświadczających odbycie 
staży w ramach projektu, wraz z informacją 
o terminie i miejscu ich realizacji;

2. Dokumenty Europass-Mobilność, wpisujące 
się w proces ewaluacji i walidacji osiągnięć 
uczestników, obrazujące przebieg mobilności 
pod kątem dat, organizacji uczestniczących, 
nabytych kompetencji zawodowych, 
osobistych, organizacyjnych, społecznych 
i językowych. Wystawione zostały w wersji 
polskiej i angielskiej, dzięki czemu uczniowie 
będą mogli je wykorzystywać nie tylko 
w ramach rodzimego rynku pracy, ale również 
ubiegając się o zatrudnienie poza jego 
granicami;

3. Indywidualny Wykaz Osiągnięć, zawierający 
w sobie elementy Systemu Transferu 
Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu 
Zawodowym (ECVET), pozwalający na 
kompleksową ocenę nabytych w ramach 
projektu i cyklu kształcenia zawodowego 
kompetencji;

4. Uczestnicy projektu zostali również objęci 
wsparciem psychologiczno-pedagogicznym 
z elementami doradztwa zawodowego, 
kulturowym i językowym. Przedstawiciele 
szkoły wystawili im w związku z tym 
dokumenty – Zaświadczenia, potwierdzające 
udział w przygotowaniach w określonym 
wymiarze godzinowym.

Wszystkie powyższe narzędzia przyczynią się 
wymiernie do uatrakcyjnienia portfolio przyszłego 
absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 
im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego we Włodawie. Pozwolą one na 
wykazanie kompetencji nabytych w ramach cyklu 
kształcenia zawodowego. Wiedza teoretyczna 
udokumentowana powyższymi dokumentami, 
ukazuje tym samym praktyczny aspekt nauki.

Certyfikaty
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Jako że szkoła stale urozmaica oferowany 
program kształcenia i dąży do realizacji 
postawionych sobie celów, na potrzeby 
implementacji niniejszego projektu nawiązano 
nową współpracę z włoską organizacją – Futuro 
e Progresso Associazione di promozione 
sociale, z siedzibą w Padwie.

Partner posiada już doświadczenie 
w implementacji projektów o międzynarodowej 
skali, dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, które współtworzył. Dodatkowo, 
organizacja pozostaje aktywna na polu 
działań lokalnych na rzecz podmiotów we 
Włoszech, wdrażając projekty szkoleniowe 
przez młodzież i dla młodzieży. FeP APS 
współpracuje z wieloma podmiotami działającymi 
w regionie, a także w innych częściach Włoch 
oraz z ekspertami i praktykami z dziedziny 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Pozwala 
to na realizację różnorodnych inicjatyw, w tym 
przygotowywanie i wdrażanie programów staży 

i praktyk zawodowych. Ponadto, partner posiada 
atrakcyjną propozycję organizacji programu 
edukacyjno-kulturowego, wpływającego na 
rozwój kompetencji kulturowych, społecznych 
i językowych uczestników, zapewniając dodatkową 
wartość projektu. Organizacja prezentuje wysoki 
stopień elastyczności i możliwości adaptacji 
realizowanych działań do wymagań i potrzeb 
partnerów i uczniów.

FeP APS dysponuje zasobami ludzkimi, na które 
składają się współpracujący z nią młodzież, 
eksperci, a także jej profesjonalni pracownicy, 
którzy pochodzą z różnych środowisk 
skupiających się wokół edukacji, integracji i pracy 
z młodzieżą, kwestii i problemów bezrobocia oraz 
zatrudnienia. Ich główne działania skupiają się na 
przygotowywaniu szkoleń zawodowych i kursów 
edukacyjnych dla młodych ludzi.

Partner włoski
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