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ROZWÓJ KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH

STAŻE ZAGRANICZNE UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
IM. WINCENTEGO WITOSA

W BUJNACH

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036391 realizowany w ramach
 Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów

 oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu
 Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
im. Wincentego Witosa w Bujnach

23 IV – 4 V 2018
35 uczniów ZS CKP w Bujnach

kształcących się w zawodach:
technik leśnik i technik rolnik

odbędzie staż w Grecji

MISJA
NASZEJ SZKOŁY:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. 
Wincentego Witosa w Bujnach stawia sobie za cel:
1. Odpowiednie przygotowanie uczniów do zdawania 

egzaminów maturalnych i zawodowych.
2. Podjęcie działań zmierzających do tego, aby 

absolwent Szkoły był człowiekiem potrafiącym 
samodzielnie i skutecznie poruszać się po rynku 
pracy.

3. Przygotowanie uczniów do dalszych etapów 
kształcenia.

4. Przygotowanie młodego człowieka do pełnienia 
różnych ról społecznych.

5. Dążenie do zapewnienia postępu w rozwoju 
każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesów.

6. Ukształtowanie człowieka poszukującego wartości 
moralnych, etycznych i patriotycznych.

7. Stworzenie i zapewnienie bezpieczeństwa swoim 
wychowankom i pracownikom.

8. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju 
każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość kształce-
nia i wychowania.

9. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie 
psychiczne oraz zdrowie drugiego człowieka.

10. Umocnienie współpracy z rodzicami i środo-
wiskiem lokalnym, w którym systematycznie 
promuje się coraz to nowe osiągnięcia.

We wszystkie wskazane powyżej cele bez wątpienia 
wpisuje się idea realizacji projektu, dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej.

http://zsckpbujny.pl/
https://www.facebook.com/
zsrckpbujny/

35
uczniów
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Wśród młodych ludzi stale wzrasta świadomość znacze-
nia konkurencyjności, konieczności ciągłego rozwoju 
oraz zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych. 
Wynika to z faktu wysokich wymagań pracodawców 
i reguł rządzących ciągle zmieniającym się i poszukują-
cym możliwie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry 
pracowników z dużym doświadczeniem rynkiem pracy. 
Dynamika zmian zachodzących w sektorze gospodar-
czym, procesów globalizacyjnych, wciąż odnotowywany 
wzrost bezrobocia wśród absolwentów, zwłaszcza 
w rejonach wiejskich sprawia, że niezwykle pożądanymi 
atutami są elastyczność w działaniu, chęć stałego 
poszerzania spectrum zainteresowań, zdobywanie 
nowego doświadczenia oraz mobilność – tak zawodowa, 
jak i edukacyjna, celem lepszego wykonywania 
powierzonych obowiązków.
W tym kontekście możliwość odbycia zagranicznego 
stażu jest dla uczniów ogromną szansą na zawodowy 
rozwój oraz wskazanie możliwych obszarów zatrudnienia 
na europejskim rynku pracy. Ponadto, wielu z nich 
wskazuje na konieczność posiadania jakiegokolwiek 
doświadczenia, aby w ogóle wzbudzić zainteresowanie 
pracodawcy. Konieczne jest ku temu odbycie choćby 
krótkiego stażu na określonym stanowisku pracy, 
będącego kluczowym atrybutem pozwalającym 
młodzieży z powodzeniem ubiegać się o zatrudnienie. 
To znowuż wymaga wykazania się wysokimi kwalifikacja-
mi oraz gotowością do ich nieustannego doskonalenia, 
czego często brakuje w perspektywach rozwojowych 
pracowników. W świetle tych założeń, oczywistym staje 
się fakt, że uczniowie ZS CKP potrzebują wartościowego 

stażu, odbytego w prężnie funkcjonujących przed-
siębiorstwach oferujących wysoki standard 

usług, posługujących się nowoczesnymi 
rozwiązaniami.

Za nadrzędny cel projektu, osiągany w horyzoncie 
długoterminowym, uważa się wsparcie uczniów 
w nabywaniu praktycznych kompetencji zawodowych 
w międzynarodowym środowisku oraz wskazanie ich 
przydatności, co z kolei zwiększy ich szanse na 
znalezienie zatrudnienia w zawodzie, w którym 
zdobyli wykształcenie. Do osiągnięcia w pełni główne-
go celu przyczyni się szereg celów szczegółowych, 
do których należy:

zapewnienie 35 uczniom ZS CKP w Bujnach możli-
wości zdobycia doświadczenia zawodowego 
poprzez zrealizowanie praktyk zagranicznych. 
W tym kontekście projekt harmonizuje się 
z wymogami kształcenia obowiązującymi w Szkole, 
bowiem mobilność zastąpi konieczność odbycia 
obowiązkowych praktyk przewidzianych w podsta-
wie programowej;
stworzenie młodym ludziom szansy na praktyczną 
weryfikację zdobytej w teorii wiedzy. Staż umożliwi 
bowiem poznanie realiów pracy w zawodzie 
i skonfrontowanie ich z oczekiwaniami, przez co 
przyszli absolwenci będą wiedzieli czego mogą od 
nich wymagać potencjalni pracodawcy;
możliwość zetknięcia się z innowacyjnymi metoda-
mi pracy i nowoczesnymi narzędziami wykorzysty-
wanymi w branżach rolniczej i leśnej;
rozwinięcie przez 35 uczestników kompetencji 
w zakresie posługiwania się językiem obcym lub – 
szerzej rzecz ujmując – komunikacją w warunkach 
międzykulturowych;
stworzenie szansy włączenia społecznego przyna-
jmniej 20 uczniów o tzw. mniejszych szansach;
rozwój kontaktów międzynarodowych Szkoły, 
służący zarówno skutecznej realizacji niniejszego 
projektu, ale także tworzący podstawy dla 
kolejnych działań.

Nakreślone w ten sposób cele projektu odpowiadają 
zidentyfikowanym potrzebom uczniów i nauczycieli 
Szkoły.

IDEA PROJEKTU: CELE:
GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
jest doświadczoną grecką organizacją przyjmującą 
w ramach programów mobilności w zakresie kształce-
nia zawodowego. Siedziba Instytucji znajduje się 
w miejscowości Platamonas na Riwierze Olimpijskiej 
w regionie Pierias. Specjalizuje się w organizacji 
praktyk i staży dla uczniów szkół technicznych 
i zawodowych w obszarze agrobiznesu, turystyki 
i przemysłu rolno-spożywczego, handlu, a także 
logistyki i zarządzania przedsięwzięciami, które 
towarzyszą wybranym sektorom.
GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami sektora 
rolno-spożywczego oraz gospodarstwami 
agroturystycznymi i rolnymi na Riwierze Olimpijskiej 
i szerzej – w regionie Pieria i Tesalia, które są 
najbardziej rozwiniętymi rolniczo regionami Grecji. 
Od 2011 roku GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING 
SERVICES organizuje praktyki zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów. Podczas ich pobytu zajmuje się 
kompleksowym organizowaniem dla nich wycieczek 
oraz programów w ramach przygotowania kulturowego, 
organizuje również wizyty studyjne w przedsiębior-
stwach. Co warte podkreślenia, dwoje z jej pracowni-
ków biegle włada językiem polskim, co również ułatwia 
organizację pracy na miejscu.
Współpraca z tym partnerem w ramach realizacji 
naszego projektu gwarantuje więc jego powodzenie.

PARTNER:

35 uczniów ZS CKP w Bujnach
odbędzie staż w Grecji

GEORGIKES EKMETALEUSEIS  
&TRAINING SERVICES


