
 

Sprawozdanie za I półrocze dotyczące projektu „Eurostart – 

praktyki zawodowe uczniów”, przy wsparciu Unii Europejskiej  

w ramach programu Erasmus +. 

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki  

w Łowiczu realizuje projekt: „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”, 

przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, 

ułatwienie startu zawodowego przyszłych absolwentów, praktyczne 

wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki i poznanie 

nowoczesnych standardów branży.  

Projekt daje również możliwość poszerzenia horyzontów kulturowych  

a także rozwój kompetencji osobowych takich jak samodzielność, 

odpowiedzialność i tolerancja. Uzupełnieniem praktyk jest program kulturowy 

podczas którego uczestnicy poznają historię i kulturę Grecji. 

 W projekcieweźmie udział 60 uczniów z naszej szkoły oraz 6 nauczycieli, 

pełniących rolę obserwatorów oraz opiekunów. Mobilność edycji 2018/2019 

została zaplanowana dla trzech kierunków kształcenia obejmujących profile 

nauczania takie jak technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki a także technik żywienia i usług gastronomicznych. Pierwsza 

mobilność  

w ramach projektu została zaplanowana na przełomie października i listopada 

tego roku, kolejna odbędzie się w marcu 2019.Przewidziane limity dla 

poszczególnych kierunków wynoszą po 15 uczestników. 

 



W dniach  14.09.2018  - 19.09.2018, odbyła się rekrutacja do I 

Mobilności. Regulamin rekrutacji, formularze zgłoszeniowe oraz instrukcję ich 

wypełnienia umieszczono w zakładce dotyczącej tego projektu na stronie 

szkoły. 

Wyniki naboru z listą zakwalifikowanych oraz listami rezerwowymi dla 

poszczególnych kierunków zostały opublikowane 20.09.2018. Do I Mobilności 

przystąpiło 15 uczniów z klasy III technikum kształcącym w zawodzie technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy III (11 osób) i klasy II (4 osoby) 

technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Przed planowanym wyjazdem młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach 

z: 

- przygotowania pedagogicznego i organizacyjnego; 

- przygotowania z języka angielskiego; 

- przygotowanie z języka greckiego i kultury greckiej. 

Ponadto odbyły się dwa zebrania organizacyjne, jedno z samą młodzieżą  

a drugie z młodzieżą i rodzicami. Na zebraniu główny koordynator projektu  

Pan Jakub Rokicki i koordynator projektu na terenie szkoły Pani Edyta Kłak 

przedstawili podstawowe informacje dotyczące zasad wyjazdu, zachowania się 

na nim oraz harmonogramu wydarzeń.  

W dniach 28. 10.2018r. – 09. 11. 2018r.zrealizowana została I Mobilność, 

w której uczestniczyło 30 uczniów wraz z trzema opiekunami: Iwoną 

Bogusiewicz – Kuś, Emilią Adamowicz i Dariuszem Surmą. 

 Młodzież z kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

odbywała swoje zajęcia praktyczne w szkole rolniczej w miejscowości Larissa. 

Chłopcy zwiedzili szkołę i jej zaplecze a w kolejnych  dniach pracowali  

na warsztatach i w gospodarstwie szkolnym. Młodzież tego profilu 

uczestniczyła również w zbiorach na plantacjach kiwi. 

Uczniowie kształcący się  w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych codziennie brali  udział w przygotowywaniu śniadań, 

obiadów i kolacji w restauracji 4-gwiazdkowego hotelu San Panteleimon. 

Praktykanci przygotowywali potrawy kuchni greckiej takie jak: musaka, 

szaszłyki, pieczona  

i duszona baranina, gyros, spanakopita (francuskie ciasto z fetą i szpinakiem) 

sałatki na bazie jogurtu greckiego, pasty i dipy, mezedes (przekąski), ciasta  

i słodycze. 



Młodzież korzystała również z programu kulturowego. Najpiękniejsza 

wycieczka odbyła się na Meteory – zespół klasztorów zawieszonych na 

wysokich skałach, wpisany na listę UNESCO. Bardzo ciekawy był rejs statkiem 

na wyspę Skiathos oraz możliwość plażowania na „złotym” piasku 

Koukounaries. Zwiedzali również miejscowości Platamonas, Leptokaria i leżące 

u podnóży Olimpu Litochoro. 

Uczniowie z kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zwiedzili   

w miejscowości Larisa fabrykę Terra produkującą maszyny rolnicze. Zapoznali 

się z ofertą maszyn i ciągników rolniczych stanowiących główny produkt tego 

zakładu. Natomiast uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

odbyli wycieczkę edukacyjną do wytwórni sera feta.  

 

 

Podczas autokarowych podróży  po Grecji podziwialirównież gaje oliwne.   

W wolnym czasie korzystali z miejscowych atrakcji. Jedną z nich był 

widok na morze, który podziwiali  podczas spacerów po plaży. Wybrali się też 

na dłuższe piesze wyprawy. Zwiedzili warowny zamek krzyżacki z XIII wieku, 

skąd rozciągał się malowniczy widok na całą okolicę. Jedną z ostatnich 

zaplanowanych wycieczek był wyjazd do Starego  Panteleimon położonego 

wysoko w górach Olimpu. 

Te dwa tygodnie spędzone w Grecji przyniosły każdemu z uczestników 

wiele radości, praktycznej wiedzy  i życiowego  doświadczenia.  

Prezentacja multimedialna z wyjazdu oraz wręczenie certyfikatów 

odbytych praktyk  zawodowych odbędzie się na początku stycznia.  

Również wtedy będzie ogłoszony nabór na drugą mobilność, w której będą 

uczestniczyć uczniowie technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk  

i technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

Koordynator projektu na trenie szkoły  

Edyta Kłak 


