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Nasza szkoła to placówka z wieloletnią tradycją, 
która proponuje uczniom atrakcyjną ofertę 
edukacyjną, w konsekwencji zapewniając dobre 
wykształcenie. Obecnie kształcenie odbywa się 
w ramach trzech typów szkół:

1. Liceum, oferującego możliwość nauki, 
otwierającej drogę na studia w klasach 
matematyczno-fizyczno-informatycznych, 
biologiczno-chemicznych, medialno-
prawniczych oraz wojskowych. Czteroletni 
cykl nauki ma na celu przygotowanie ucznia do 
egzaminu maturalnego, do którego podejście 
możliwe jest w ostatnim roku.

2. Technikum, czyli szkoły nauki konkretnego 
zawodu. Uczeń obierający ten kierunek zdobywa 
nie tylko wiedzę ogólnokształcącą, która 
przygotowuje go do matury, lecz również wiedzę 
praktyczną w wybranym przez siebie zawodzie. 
W trakcie pięcioletniego cyklu nauki w ramach 
kierunków technik hotelarstwa, technik 
informatyk, technik pojazdów samochodowych, 
technik budownictwa oraz technik żywienia 

i usług gastronomicznych, uczeń ma możliwość 
podejścia do dwóch egzaminów zawodowych 
(kolejno po 4 i w połowie 5 klasy). Ukończenie 
tego rodzaju szkoły ponadpodstawowej nie 
tylko otwiera drogę na studia, lecz również 
daje możliwość pracy zaraz po maturze, gdyż 
absolwent posiada tytuł technika w zawodzie.

3. 3-letniej Branżowej szkoły I stopnia, kończącej 
się egzaminem w kwalifikacji. Oferujemy 
kształcenie w zawodach: elektromechanik, 
sprzedawca, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, kucharz 
i cukiernik.

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 
młodego człowieka. Największymi atutami ZSZ 
Nr 1 i II LO we Włodawie są niewątpliwie szeroka 
oferta edukacyjna, liczne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze oraz wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna.

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

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
2losekretariat@konto.pl
 www.facebook.com/ZSZ.nr1.II.LO.we.Wlodawie
www.facebook.com/Modrzak
www.2lo.wlodawa.pl 
www.modrzak.pl 
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Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926 
to już piąta inicjatywa sektora VET, realizowana 
samodzielnie przez szkołę. Podobnie jak poprzednie, 
idealnie wpisuje się on w przyświecającą placówce 
misję, w ramach której cała szkolna społeczność 
pracuje wspólnie na rzecz rozwoju młodych ludzi 
wchodzących w dorosłe życie – nie tylko jako przyszli 
pracownicy, ale także aktywni obywatele.

Do tej pory ZSZ zrealizowało kilka 
projektów o skali międzynarodowej, 
w tym w ramach programu Erasmus+ 
czy Programu 
Operacyjnego 
Wiedza Edukacja 
Rozwój, stanowiących 
doskonałą okazję 
do przełamania 
barier w nawiązywaniu 
kontaktów i odbycia 
praktyk zagranicznych 
w innych krajach Unii 
Europejskiej. Chęć 
rozwoju potencjału, a przy jego 
okazji – realizacja kolejnych inicjatyw 
przy wsparciu środków unijnych, dzięki uzyskanej 
Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie 
i szkolenia zawodowe nr 2020-1-PL01-KA120-
VET-095634, pozwala na podjęcie następnych 
działań w długofalowej perspektywie, na rzecz 
rozwoju uczniów, szczególnie z mniejszymi 
szansami, których w szeregach naszej szkoły 
jest znaczna większość, dając im tym samym 
możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a także 
kompetencji osobistych, przyczyniając się do 
podniesienia poziomu kształcenia i pozwalając na 
stałe podnoszenie kwalifikacji, tak przydatnych na 
obecnym, zmieniającym się rynku pracy.

Na podstawie prowadzonych na bieżąco diagnoz 
potrzeb uczniów i nauczycieli placówki, jej kadra 

zarządzająca stale stara się dostosowywać priorytety 
działania do zidentyfikowanego zapotrzebowania 
w tym zakresie. Bez wątpienia, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom obecnych czasów, gdzie 
doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności 
stanowią największą wartość u pracodawców, 
konieczne jest nabywanie odpowiednich kwalifikacji 
w kształconym zawodzie. Wymiar tych działań 

powinien być europejski, 
celem wpisywania 
się w standardy 
międzynarodowych firm 
czy korporacji. Pozwala 

to jednocześnie 
utrwalać i rozwijać 
w opinii środowiska 
lokalnego obraz 
szkoły jako aktywnej 
i dynamicznie 
rozwijającej się 
instytucji oświatowej, 
otwartej na świat, 
dającej uczniom 
dobre wzory 
obecności i działania 
w wielokulturowych 

środowiskach, co z pewnością w obliczu rosnącej 
konkurencji i zwiększonej mobilności uczniów szkół 
średnich stanowi wyzwanie na drodze do rozwoju 
placówki.

Głównym działaniem w ramach projektu była 
mobilność zawodowa 33 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach 5 kierunków kształcenia. 
Wyjazd do Grecji, pod opieką 3 nauczycieli 
z ramienia ZSZ odbył się w dniach 3-14 października 
2022 roku (+2 dni podróży). Poprzedziły go liczne 
działania przygotowawcze, pozwalające na właściwe 
wykorzystanie potencjału pobytu i pracy za granicą.

O projekcie
>> program praktyk i staży w greckich firmach
w ramach Akredytacji Erasmusa
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Do celów projektu zalicza się:
 » umożliwienie 33 uczniom ZSZ, zdobywających 

wykształcenie w ramach 5 kierunków: technik 
budownictwa, technik hotelarstwa, technik 
informatyk, technik pojazdów samochodowych 
oraz technik żywienia i usług gastronomicznych 
zdobycia wszechstronnych kompetencji 
zawodowych, popartych doświadczeniem 
pracy w przedsiębiorstwach wybranych branży, 
funkcjonujących na międzynarodowym rynku;

 » podniesienie przedsiębiorczości, jak również 
innych kompetencji miękkich u 33 uczniów 
biorących udział w projekcie oraz zwiększenie ich 
szans na zatrudnienie na polskim i zagranicznym 
rynku pracy;

 » stworzenie możliwości rozwoju kompetencji 
w zakresie języków obcych (język angielski 
oraz grecki) 33 uczniom oraz 3 członkom kadry 
pedagogicznej – nauczycielom ZSZ;

 » wyrównanie szans edukacyjnych i ograniczenie 
ryzyka wykluczenia, poprzez włączenie 
w działania międzynarodowe uczniów o tzw. 
mniejszych szansach;

 » rozwój współpracy ponadnarodowej między 
szkołą a instytucjami sektora VET za granicą, 
dzięki podtrzymywaniu dotychczasowej 
współpracy, a także nawiązaniu zupełnie nowych 
kontaktów;

 » rozwój kompetencji kadry ZSZ w kontekście 
przygotowania, implementacji i rozliczania 
projektów dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej;

 » wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 
i szkolenia zawodowego, wpływający na 
umiędzynarodowienie tego procesu w ZSZ Nr 1 
i II LO we Włodawie;

 » podniesienie potencjału i prestiżu szkoły 
w wymiarze europejskim, dzięki możliwości 
odbycia przez uczniów zagranicznych mobilności 
zawodowych.

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 innym kraju 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.

Cele projektu
>> wyższa jakość kształcenia zawodowego, mobilność
uczniów, wyrównanie szans, integracja
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2-tygodniowy staż zagraniczny, obejmujący w sumie 
10 dni roboczych (80 godzin praktyk), pozwolił 
uczniom kształcącym się w zawodzie technik 
budownictwa na wykonywanie zadań zawodowych 
związanych z przyswajaniem wiedzy i doskonaleniem 
umiejętności niezbędnych dla absolwenta tego 
kierunku, w których zakres wchodziło:

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

 » zapoznanie ze strukturą organizacyjną 
przedsiębiorstwa budowlanego;

 » organizowanie stanowiska pracy oraz 
wykonywanie określonych robót budowlanych;

 » transportowanie i odpowiednie składowanie 
materiałów i 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.

Praktyki zawodowe dla 4 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach kierunku technik 
budownictwa odbywały się w firmie Bouzonas 
Apostolis Building Manufacturer, z siedzibą 
w miejscowości Nea Mesagkala. 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: 
„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 
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.

Technik budownictwa
>> 4 uczniów, 80 godzin praktyk
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2-tygodniowy staż zagraniczny, obejmujący w sumie 
10 dni roboczych (80 godzin praktyk), pozwolił 
uczniom kształcącym się w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych na wykonywanie 
zadań zawodowych związanych z przyswajaniem 
wiedzy i doskonaleniem umiejętności niezbędnych 
dla absolwenta tego kierunku, w których 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 greckich specjałów;

 » przygotowywanie deserów;
 » przygotowywanie posiłków z mięsem i rybą pod 

menu;
 » sporządzanie menu dostosowanego do różnych 

wymagań odbiorców.

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 gastronomicznej.

Praktyki zawodowe dla 5 uczniów, zdobywających 
wykształcenie na kierunku technik żywienia i usług 
gastronomicznych odbywały się w ramach zaplecza 
gastronomicznego 4-gwiazdkowego hotelu Poseidon 
Palace, z siedzibą w miejscowości Leptokarya. Mieli 
tam okazję szlifować swoje umiejętności w częściach 
kuchennych i restauracyjnych tego obiektu, 
współpracując i czerpiąc wiedzę od mentorów 
i opiekunów, posiadających bogate doświadczenie 
w branży.

W ramach 4 Jednostek Efektów Uczenia: „Obróbka 
wstępna żywności”, „Obróbka termiczna żywności 
i produkcja napojów”, „Ekspedycja potraw” oraz 
„Obsługa konsumenta”, uczniowie mieli okazję nabyć 
kompetencje w zakresie:

 » organizowania stanowiska pracy i utrzymywania 
czystości;

 » przestrzegania przepisów sanitarno-
epidemiologicznych;

 » współpracy w zespole;
 » 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.

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych
>> 5 uczniów, 80 godzin praktyk
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Technik informatyk
>> 9 uczniów, 80 godzin praktyk

2-tygodniowy staż zagraniczny, obejmujący w sumie 
10 dni roboczych (80 godzin praktyk), pozwolił 
uczniom kształcącym się w zawodzie technik 
informatyk na wykonywanie zadań zawodowych 
związanych z przyswajaniem wiedzy i doskonaleniem 
umiejętności niezbędnych dla absolwenta tego 
kierunku, w których 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;
 » zarządzanie centralne 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 do 
zarządzania nimi;

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

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 informatycznej.

Praktyki zawodowe dla 9 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach kierunku technik 
informatyk odbywały się w firmie Gouthas 
Athanassios E. Computer Retail & Service, zsiedzibą 
w miejscowości Platamonas. 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: „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 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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Technik pojazdów samochodowych
>> 10 uczniów, 80 godzin praktyk

2-tygodniowy staż zagraniczny, obejmujący w sumie 
10 dni roboczych (80 godzin praktyk), pozwolił 
uczniom kształcącym się w zawodzie technik 
pojazdów samochodowych na wykonywanie 
zadań zawodowych związanych z przyswajaniem 
wiedzy i doskonaleniem umiejętności niezbędnych 
dla absolwenta tego kierunku, w których 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 układu 
napędowego, hamulcowego, kierowniczego, 
jezdnego, szacowanie kosztów napraw, 
a następnie ich wykonywanie;

 » 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 10 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach kierunku technik pojazdów 
samochodowych odbywały się w firmie Themis 
Auto Service, z siedzibą w miejscowości Platamonas. 
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: 
„Diagnozowanie stanu technicznego pojazdów 
samochodowych”, „Obsługa i naprawa pojazdów 
samochodowych” oraz „Organizowanie 
i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych”, 
uczniowie mieli okazję nabyć 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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Technik hotelarstwa
>> 5 uczniów, 80 godzin praktyk

2-tygodniowy staż zagraniczny, obejmujący w sumie 
10 dni roboczych (80 godzin praktyk), pozwolił 
uczniom kształcącym się w zawodzie technik 
hotelarstwa na wykonywanie zadań zawodowych 
związanych z przyswajaniem wiedzy i doskonaleniem 
umiejętności niezbędnych dla absolwenta tego 
kierunku, w których 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 urządzeń, 
sprzętu i środków odpowiednich 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;

 » 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.

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 5 uczniów, zdobywających 
wykształcenie w ramach kierunku technik 
hotelarstwa odbywały się w 4-gwiazdkowym 
hotelu Poseidon Palace, z siedzibą w miejscowości 
Leptokarya. Mieli tam okazję szlifować swoje 
umiejętności, współpracując oraz czerpiąc wiedzę 
od mentorów i opiekunów, posiadających bogate 
doświadczenie w branży.

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

w jednostkach mieszkalnych oraz 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
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Oprócz realizacji zadań zawodowych, uczniowie 
podczas pobytu w Grecji mieli okazję lepiej poznać 
kulturę kraju przyjmującego. Odbyło się to za 
sprawą atrakcji zapewnionych w ramach programu 
edukacyjno-kulturowego, opierającego się 
o zwiedzanie najważniejszych miejsc w regionie.

Pierwszym punktem na turystycznej mapie 
Modrzaków było jedno z 10 najpiękniejszych miejsc 
świata, czyli kompleks skalno-klasztorny Meteora. 
Na miejscu, podziwiając nie tylko piękne widoki, ale 
przede wszystkim miejsce zamieszkania mnichów, 
nasi uczniowie dowiedzieli się więcej na temat 
religii Greków, czyli prawosławia. Wytłumaczono 
im podstawowe różnice między religią, wyznawaną 
przez ponad 95% greckiego społeczeństwa 
a katolicyzmem. Odkryli jednocześnie, że 
tworzenie ikon to agiografia, co z greckiego można 
przetłumaczyć jako pisanie, a nie malowanie!

Kolejnym punktem programu był rejs na wyspę 
Skiathos. W ciągu dnia uczestnicy mieli okazję 
podpatrzeć, a także nauczyć się kroków słynnych 
greckich tańców, takich jak np. Sirtaki. Rozkoszując 
się muzyką tego wspaniałego kraju, zacumowali 
w porcie wyspy, w jej stolicy, czyli Skiathos i wybrali 
się na krótkie zwiedzanie, obejmujące m.in. 
wieżę opiekuna żeglarzy, marynarzy i rybaków – 
św. Mikołaja, z której rozpościera się przepiękny 
widok, zarówno na wyspę, jak i morze. Dodatkowo, 
korzystając z pięknej pogody, uczniowie udali się na 
plażę Koukounaries, czyli szyszkową, gdzie spędzili 
kilka chwil, zażywając kąpieli słonecznych i morskich. 
Cały dzień upłynął więc pod znakiem poznawania 
kultury Grecji, a także świetnej zabawy na statku!

W czasie wolnym od zajęć praktycznych, poza dniami 

weekendowymi, udało się również odwiedzić:
 » zamek Krzyżowców w Platamonas, gdzie 

uczestnicy podziwiali piękne widoki na jego ruiny 
oraz panoramę miasta portowego, którym jest 
właśnie Platamonas;

 » lokalny targ, aby dokonać zakupów typowo 
greckich produktów;

 » miasteczko Litochoro, gdzie spacerując, mieli 
okazję podziwiać piękne widoki na mityczny 
Olimp i wąwóz Enipeas;

 » Thessaloniki, czyli drugie co do wielkości 
miasto w Grecji, gdzie uczniowie usłyszeli wiele 
ciekawostek z jego historii, a także podziwiali 
wiele zabytków. Na swojej liście odhaczyli takie 
miejsca jak Biała Wieża, pomnik Aleksandra 
Macedońskiego, Łuk Galeriusza, Rotunda oraz 
Hagia Sofia;

 » urokliwą miejscowość, utworzoną niegdyś przez 
Greków uciekających przed okupacją turecką 
– Stary Panteleimon. Na miejscu Modrzaki 
podziwiali widoki na Riwierę Olimpijską oraz 
dokonali zakupów regionalnych, wytwarzanych 
przez samych mieszkańców wioski produktów.

Dzięki realizacji programu kulturowego, 33 uczniów 
ZSZ Nr 1 we Włodawie miało okazję lepiej poznać 
kulturę grecką 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.

Program kulturowy
>> Meteory, Olimp, Thessaloniki, wyspa Skiathos,  
zamek Krzyżowców w Platamonas, Stary Panteleimon 
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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. Dzięki udziałowi 
w zagranicznych praktykach zawodowych, 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 greckiego, 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. Rozwinęli oni 
również kompetencje miękkie, takie jak pewność 
siebie, samodzielność czy tolerancja dla odmienności 
kulturowej. Nabyli też kompetencje niezbędne do 
skutecznego radzenia sobie ze stresem w warunkach 
pobytu i pracy poza domem rodzinnym, zapobiegania 
i praktyki postępowania w trudnych sytuacjach.

Realizacja projektów, w ramach których 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
>> wyższe kompetencje, doświadczenie, integracja, 
otwarcie na rynek pracy

technik
hotelarstwa

technik
budownictwa

technik
informatyk

technik
pojazdów 
samochodowych

technik
żywienia i usług
gastronomicznych
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33 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
>> potwierdzenie zdobytych umiejętności
i odbytych praktyk
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Na partnera projektu wybrano grecką firmę 
Olympus Education Services Single Member P.C., 
funkcjonującą na rynku mobilności zawodowych 
uczniów od wielu lat, świadczącą rozmaite 
usługi i szkolącą młodzież, we współpracy 
z przedsiębiorstwami poszczególnych branż.

Zespół OES to osoby działające na lokalnym rynku 
od wielu lat, posiadające szeroką sieć kontaktów 
zarówno w branży turystycznej, rolniczej, jak 
i budowlanej, samochodowej, hotelarsko-
gastronomicznej czy architektonicznej. Pracownicy 
zaangażowani w organizację i realizację projektów 
sektora VET to wykwalifikowani managerowie, 
trenerzy oraz eksperci/praktycy z danych dziedzin, 
posiadający bogate doświadczenie w pracy z ludźmi, 
w tym przede wszystkim z młodzieżą. Wśród nich 
znajdują się również specjaliści odpowiedzialni za 
realizację poszczególnych etapów projektu w Grecji 
– mentorzy, szkoleniowcy prowadzący zajęcia 
praktyczne, ale także przewodnicy, piloci, rezydenci 

i tłumacze, dbający o właściwą organizację części 
kulturowo-językowej projektu oraz reagujący na 
wszelkie zgłaszane potrzeby uczestników.

Wszystko to sprawia, że zespół Olympus Education 
Services oraz jego współpracownicy są w stanie 
zapewnić kompleksową obsługę pobytu uczniów 
w czasie realizacji stażu zagranicznego w Grecji, 
gwarantując wysoki poziom pod każdym względem. 
Uczestnictwo partnera w projekcie przyczyniło się 
do osiągnięcia wszystkich jego celów i założeń, jak 
i pełnej realizacji programu praktyk zawodowych 
dla naszych uczniów. Tym samym udało nam się 
nawiązać kontakt z nową instytucją partnerską 
w Grecji, z którą planujemy współpracę również 
w ramach kolejnych edycji projektów z tytułu 
uzyskanej Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027.

Partner grecki
>> Olympus Education Services Single Member P.C.
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