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ZSTE w Skawinie jest publiczną placówką edukacyjną, 
jedyną tego rodzaju (zapewniającą kształcenie 
zawodowe) w mieście i gminie. Oferuje bardzo 
szeroki zakres nauczania ze względu na swoją 
rozbudowywaną i przekształcaną sukcesywnie od 90 
lat strukturę. Obejmuje ona Technikum, Branżową 
Szkołę I i II stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (zaoczne), Szkołę Policealną oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego. W ramach ZSTE funkcjonuje 
aż 30 klas zawodowych (w ramach Technikum oraz 
Branżowej Szkoły I stopnia), w których kształci się 
842 uczniów w 9 zawodach: technik elektronik, 
technik mechatronik, technik elektryk, technik 
informatyk, technik ekonomista, technik logistyk, 
technik hotelarstwa, a także kucharz i cukiernik. 
Obecnie realizowane są programy zgodne z dwiema 
podstawami: 4- i 5-letnie w ramach Technikum 
oraz 3-letnie w ramach Branżowej Szkoły I stopnia. 
Jeśli chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego to 
realizuje ono obecnie kwalifikacyjne kursy zawodowe 
dla 20 słuchaczy.

Ponadto, Szkoła współpracuje w szerokim zakresie 
z kilkoma uczelniami wyższymi w zakresie organizacji 
konferencji i lekcji otwartych (Politechnika Krakowska, 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie, Państwowa Szkoła Zawodowa 
w Tarnowie).

Wśród realizowanych działań można wskazać 
także wiele projektów – lokalnych, krajowych 
i międzynarodowych, w tym „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, „Małopolska 
Chmura Edukacyjna”, „Centrum Kompetencji 
Zawodowych w Skawinie”, a także projekty Programu 
Erasmus+, w ramach którego placówka otrzymała 
też Akredytację na lata 2021-2027. Pozwoli ona 
na stworzenie szans i możliwości dla przynajmniej 
300 uczniów, którzy będą mogli na przestrzeni 
6 lat wziąć udział w zagranicznych mobilnościach 
zawodowych w Grecji i we Włoszech. Z powodzeniem 
jest także realizowana wymiana młodzieży szkolnej 
z niemieckimi partnerami w Monachium, którzy 
co roku przyjmują kilka osób na miesięczne staże 
zawodowe.

Nasza szkoła
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych  
w Skawinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie
M. Kopernika 13
32-050 Skawina
tel./fax: +48 12 276 34 51
e-mail: zste@home.pl
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Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800 
był realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-
Ekonomicznych w Skawinie w ramach Akredytacji 
Erasmusa nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095467 
w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
Jej uzyskanie pozwoli ZSTE w Skawinie, jako 
instytucji posiadającej ponad 90 lat doświadczenia 
we wdrażaniu programów edukacyjnych, w tym 
w szczególności w realizacji szkolenia i kształcenia 
zawodowego, mającej okazję wdrożyć w latach 2018-
2020 dwie inicjatywy dedykowane przygotowaniu 
i realizacji zagranicznych praktyk i staży zawodowych, 
na wnioskowanie w latach 2021-2027 o środki 
z Programu Erasmus+ na uproszczonych zasadach.

Wśród celów Akredytacji Erasmusa ZSTE w Skawinie 
znajdują się:

 » Rozwój kontaktów międzynarodowych – 
pogłębienie 4 dotychczasowych i ustanowienie 
min. 6 nowych partnerstw z podmiotami 
wybranych branży za granicą.

 » Umiędzynarodowienie i rozwój programów 
kształcenia zawodowego dla 5 zawodów spośród 
kształconych w ZSTE, w tym stworzenie do 
2027 r. możliwości odbycia zagranicznych 
praktyk/staży zawodowych dla przynajmniej 
300 uczniów.

 » Wzrost kompetencji zawodowych, językowych 
i społecznych 300 uczniów, dzięki odbyciu przez 
nich praktyk w środowisku międzynarodowym.

 » Aktywizacja zawodowa oraz społeczna, a co 
za tym idzie ograniczenie ryzyka wykluczenia 
społecznego, poprzez włączenie w ramach 
projektów przynajmniej 100 uczniów o mniejszych 
szansach.

 » Rozwój kompetencji kadry ZSTE w zakresie 
organizacji i realizacji programów mobilności 
zagranicznych, współfinansowanych ze środków 
UE – włączenie w proces przynajmniej 10 
pracowników Szkoły.

 » Wymiana dobrych praktyk, bazująca na modelu 
porównawczym przynajmniej 3 krajów, przy 
uwzględnieniu sektora VET oraz rynku pracy.

 » Wykorzystanie przez ZSTE i nauczycieli 
poznanych w ramach wymiany dobrych praktyk 
metod i narzędzi kształcenia, dla stworzenia 
przynajmniej 2 programów interdyscyplinarnych 
z użyciem j. angielskiego.

 » Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz kontynuacja 
budowy jego europejskiego wymiaru, w oparciu 
o rozwój uczniów, kadry i posiadane partnerstwa.

Inicjatywy wdrażane w ramach Akredytacji Erasmusa 
– podobnie jak wcześniej realizowane projekty, są 
inspirowane szeregiem zdiagnozowanych potrzeb 
naszych uczniów oraz chęcią uzupełnienia braków, 
jakie kadra ZSTE widzi w procesie prowadzonego 
przez Szkołę nauczania i kształcenia zawodowego, 
w tym także w ramach lokalnego rynku pracy, 
który wielokrotnie jest niewystarczający. Właściwy 
rozwój uczniów, przygotowywanych zarówno do 
pracy, jak i do funkcjonowania w społeczeństwie, 
wymaga stałego tworzenia możliwości, środowiska 
zdolnego zaspokoić potrzeby i oczekiwania związane 
z poznawaniem zawodu w praktyce, a w dzisiejszych 
czasach także coraz częściej zdobycia doświadczenia 
międzynarodowego, obycia z językami obcymi oraz 
zastosowania należytej certyfikacji osiągniętych 
efektów. ZSTE robi wszystko, aby przyszli absolwenci 
Szkoły stanowili wzór nowoczesnego obywatela 
reprezentującego uniwersalne europejskie 
wartości, dlatego też kolejny rok z rzędu podjęła się 
przygotowania i realizacji ponadnarodowej inicjatywy 
we współpracy z zagranicznymi partnerami.

O projekcie
Program praktyk i staży we włoskich firmach w ramach 
Akredytacji Erasmusa
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Celem głównym projektu było umiędzynarodowienie 
programu kształcenia zawodowego ZSTE, poprzez 
zapewnienie 34 uczniom kompleksowego wsparcia 
w zakresie przygotowania i udziału w zagranicznych 
praktykach/stażach zawodowych, realizowanych we 
współpracy z przedsiębiorstwami sektora prywatnego 
wybranych branż we Włoszech.

Hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe 
– stanowiące składniki celu głównego bądź z niego 
wprost wynikające:

1. Stworzenie 34 miejsc odbywania praktyk/
staży zawodowych we włoskich firmach branży 
hotelarskiej, gastronomicznej/cukierniczej, 
informatycznej oraz logistycznej.

2. Przygotowanie i realizacja mobilności 
34-osobowej grupy uczestników kształcących się 
w ramach kierunków: technik hotelarstwa, technik 
informatyk, technik logistyk oraz zawodów 
kucharz i cukiernik.

3. Wzrost kompetencji zawodowych, językowych 
i społecznych 34 uczniów, dzięki odbyciu przez 
nich praktyk w środowisku międzynarodowym.

4. Aktywizacja zawodowa i społeczna 34 
uczniów, możliwa za sprawą nabytych 
kompetencji, zdolności i wiedzy w czasie 
wyjazdu zagranicznego, stanowiąca w istocie cel 
w perspektywie długoterminowej.

5. Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego, 
poprzez włączenie w ramach projektu 
przynajmniej 23 uczniów o mniejszych szansach.

6. Rozwój posiadanego przez ZSTE doświadczenia 
w zakresie organizacji i realizacji programów 
mobilności zagranicznych, współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, poprzez włączenie 
kolejnego rynku pracy w ramy wdrażanych działań 
mobilnościowych.

7. Rozwój kontaktów międzynarodowych, mających 
procentować współpracą na rzecz uatrakcyjnienia 
inicjatyw ZSTE w przyszłości.

8. Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli 
nowopoznanych w ramach wymiany dobrych 

praktyk metod zarządzania placówką, projektami, 
nauczania i przekazywania wiedzy oraz wartości 
europejskich.

9. Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz budowa 
europejskiego wymiaru Szkoły, jako placówki 
koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju 
ucznia, zapewnieniu mu korzystnej oferty 
edukacyjnej, jak również umożliwieniu odbycia 
praktyk w ramach mobilności zagranicznej.

Udział ZSTE w tego typu projektach przyczynia się 
do korzystnej modyfikacji wielu czynników o dużym 
znaczeniu dla nauczycieli i uczniów, wpisujących 
się w ramy zdiagnozowanych potrzeb w wymiarze 
europejskim oraz obszarach wymagających poprawy. 
Odbywa się to za sprawą tworzenia nowych 
możliwości rozwoju osobistego i zawodowego dla 
uczniów, ale także kadry oraz adaptacji w warunkach 
krajowych dobrych praktyk i doświadczeń nabytych 
w czasie mobilności zagranicznej. Obecny projekt 
miał pod tym względem szczególne znaczenie, 
ponieważ włączony został włoski, a więc kolejny 
i nowy rynek pracy, z którym ZSTE dotychczas 
nie miał okazji współpracować. Pozwoliło to na 
zdobycie nowych doświadczeń, a także porównanie 
poznanych praktyk z rynkami, z którymi Szkoła 
dotychczas miała okazję współpracować. Dzięki 
tego typu inicjatywom i kolejnym impulsom, szkolna 
społeczność stale zyskuje dodatkową motywację 
do kolejnych działań na rzecz samodoskonalenia się. 
Tworzona dla wszechstronnego rozwoju placówki 
przestrzeń jest możliwa dzięki rozwijaniu kontaktów 
międzynarodowych – tak nowych, jak i tych 
kontynuowanych i pogłębianych przez ZSTE. Szkoła, 
za sprawą udziału w projekcie, podejmuje wysiłek na 
rzecz ulepszenia programu kształcenia zawodowego, 
by jeszcze bardziej odpowiadał on standardom 
europejskim. Realizacja projektu i jego rezultaty 
przyczyniają się do podnoszenia poziomu jakości pracy 
ZSTE oraz nawiązania współpracy międzynarodowej 
z korzyścią dla wszystkich stron biorących udział 
w dotychczasowych, jak i w przyszłych działaniach.

Cele projektu
jakość kształcenia, rozwój kompetencji, wyrównanie 
szans, mobilność uczniów
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Uczestnicy projektu kształcący się w ramach zawodu 
technik informatyk (9) realizowali swoje praktyki 
i staże w ramach miejsc pracy przygotowanych przez 
włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione 
di Promozione Sociale, we współpracy z firmą 
informatyczną CH 360 APS, tworzącą systemy 
i zaawansowane mapy wspierające rozwój sektora 
turystycznego, kulturalnego, w tym promocję 
dziedzictwa narodowego Włoch i poszczególnych 
regionów. Dzięki temu uczniowie mieli okazję nie 
tylko wdrożyć się w obowiązki wynikające z podstawy 
programowej, ale także wykroczyć poza nią i zapoznać 
się z przyszłością ich profesji – programowaniem 
nowoczesnych systemów i aplikacji.

W ramach wykonywanych zadań znalazły się:
 » Rozróżnianie parametrów sprzętu komputerowego;
 » Zarządzanie stacjami roboczymi i ich 

konfigurowanie w ramach sieci;
 » Rozpoznawanie i stosowanie zabezpieczeń sprzętu 

komputerowego i systemu operacyjnego;
 » Dobieranie elementów i konfiguracji urządzeń 

i sieci komputerowych;
 » Projektowanie i zarządzanie bazami danych;
 » Korzystanie z systemów zarządzania bazami 

danych;
 » Programowanie przy użyciu wybranych języków;
 » Dokumentowanie tworzonych projektów – baz, 

skryptów i aplikacji.

Intensywny, 2-tygodniowy program, realizowany pod 
okiem włoskich mentorów wspierających cały proces, 
pozwolił uczniom rozwinąć szereg już posiadanych 
kompetencji zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, 
wśród których znalazły się te związane z:

 » Rozróżnianiem podstawowych elementów 
elektronicznych;

 » Wymienianiem funkcji i wyjaśnianiem zasad 
działania urządzeń techniki komputerowej;

 » Dobieraniem urządzeń techniki komputerowej do 
określonych warunków technicznych i zadań;

 » Przygotowywaniem do pracy urządzeń mobilnych;
 » Przygotowywaniem do pracy urządzeń sieciowych 

i peryferyjnych systemu komputerowego;
 » Monitorowaniem pracy lokalnej sieci 

komputerowej;
 » Konfigurowaniem sieci wirtualnych i urządzeń 

dostępu w lokalnej sieci komputerowej;

 » Tworzeniem sieci wirtualnych za pomocą 
połączeń internetowych;

 » Posługiwaniem się narzędziami do naprawy 
sprzętu komputerowego;

 » Tworzeniem i przywracaniem kopii danych;
 » Identyfikowaniem błędów urządzeń techniki 

komputerowej;
 » Odzyskiwaniem danych użytkownika z urządzeń 

techniki komputerowej;
 » Posługiwaniem się podstawowymi pojęciami 

dotyczącymi baz danych;
 » Określaniem typów danych używanych w bazach;
 » Projektowaniem relacyjnych baz danych;
 » Stosowaniem lokalnych i sieciowych systemów 

zarządzania bazami danych;
 » Tworzeniem formularzy, zapytań i raportów do 

przetwarzania danych;
 » Programowaniem skryptów automatyzujących 

proces tworzenia struktury bazy danych;
 » Zarządzaniem systemem bazy danych, w tym 

użytkownikami, uprawnieniami;
 » Kontrolowaniem spójności baz danych;
 » Dokonywaniem naprawy baz danych;
 » Stosowaniem skryptowych języków 

programowania, w tym JavaScript oraz jednego 
z języków: Python, ASP.NET, PHP, JSP;

 » Stosowaniem środowiska programistycznego 
i uruchamianiem aplikacji internetowych;

 » Programowaniem systemów i aplikacji.

Praktyki i staże zawodowe realizowane przez grupę 
trwały 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie 
których uczniowie wykonywali swoje obowiązki 
w wymiarze 8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem 
mentorów, instruktorów i koordynatorów. W dni 
wolne uczniom został zapewniony bogaty program 
kulturalno-integracyjny. 

Program stażu zawodowego był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego 
technik informatyk, dzięki czemu czas spędzony 
za granicą mógł zostać zatwierdzony w ramach 
osiągnięć uczniów w szkolnym systemie oceniania 
i realizowanym cyklu kształcenia zawodowego.

Technik informatyk
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Uczestnicy projektu kształcący się w ramach zawodu 
technik hotelarstwa (12) realizowali swoje praktyki 
i staże w ramach miejsc pracy przygotowanych przez 
włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione 
di Promozione Sociale, we współpracy z 4- 
i 5-gwiazdkowymi hotelami: Panoramic Hotel Plaza, 
Tritone Luxury Hotel Thermae & Spa, Hotel Terme 
All’Alba, Hotel Alexander Palace oraz resortem Golf 
della Montecchia. Dzięki temu uczniowie mieli okazję 
wdrożyć się w obowiązki wynikające z pracy w każdym 
z 3 pionów: zespole ogólnodostępnym (w tym części 
recepcyjnej), zespole gastronomicznym (w tym części 
kuchennej i restauracyjnej) oraz zespole rekreacyjno-
wypoczynkowym (w tym w części jednostek 
mieszkalnych i usług dodatkowych).

W ramach wykonywanych zadań znalazły się:
 » Rozróżnianie rodzajów usług hotelarskich;
 » Rozróżnianie wyposażenia recepcji hotelowej;
 » Sporządzanie dokumentacji związanej 

z rezerwacją usług hotelarskich;
 » Dobieranie technik sprzątania w jednostkach 

mieszkalnych;
 » Dobieranie i przygotowywanie elementów 

wyposażenia jednostek mieszkalnych, w tym 
ręczników i pościeli w pralni hotelowej;

 » Utrzymywanie porządku w części 
ogólnodostępnej hotelu;

 » Obsługiwanie urządzeń i sprzętu służącego 
utrzymaniu czystości w obiekcie;

 » Przygotowywanie i ekspedycja śniadań;
 » Obsługa gości restauracji hotelowej;
 » Przyjmowanie zamówień gości w zakresie usług 

dodatkowych.

Intensywny, 2-tygodniowy program, realizowany pod 
okiem włoskich mentorów wspierających cały proces, 
pozwolił uczniom rozwinąć szereg już posiadanych 
kompetencji zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, 
wśród których znalazły się te związane ze:

 » Znajomością przepisów i zasad BHP;
 » Zdolnością organizacji pracy i współpracowania 

w ramach małych zespołów ludzkich;
 » Rozróżnianiem zadań oraz wyposażenia recepcji 

hotelowej;
 » Dobieraniem oferty hotelowej zgodnie 

z potrzebami gości;

 » Przestrzeganiem zasad rezerwacji usług dla 
gości indywidualnych i grup oraz sporządzaniem 
dokumentacji związanej z rezerwacją;

 » Przestrzeganiem procedur związanych z obsługą 
gości w recepcji;

 » Sporządzaniem dokumentacji związanej 
z procedurami check-in i check-out;

 » Rozróżnianiem stanowisk w dziale służby pięter;
 » Rozróżnianiem rodzajów jednostek mieszkalnych 

oraz ich wyposażenia;
 » Rozróżnianiem rodzajów prac porządkowych oraz 

utrzymywaniem czystości i porządku w części 
ogólnodostępnej obiektu;

 » Przygotowywaniem jednostek mieszkalnych do 
przyjęcia gości;

 » Przestrzeganiem zasad przechowywania 
żywności;

 » Przestrzeganiem zasad sporządzania jadłospisów;
 » Rozróżnianiem rodzajów śniadań hotelowych i ich 

podawania;
 » Przygotowywaniem sali konsumpcyjnej do 

obsługi gości;
 » Stosowaniem przepisów sanitarno-

epidemiologicznych dotyczących sporządzania 
potraw;

 » Klasyfikowaniem hotelarskich usług 
dodatkowych;

 » Przestrzeganiem zasad i rozróżnianiem form 
przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących 
usług dodatkowych.

Praktyki i staże zawodowe realizowane przez grupę 
trwały 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie 
których uczniowie wykonywali swoje obowiązki 
w wymiarze 8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem 
mentorów, instruktorów i koordynatorów. W dni 
wolne uczniom został zapewniony bogaty program 
kulturalno-integracyjny.

Program stażu zawodowego był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego 
technik hotelarstwa, dzięki czemu czas spędzony 
za granicą mógł zostać zatwierdzony w ramach 
osiągnięć uczniów w szkolnym systemie oceniania 
i realizowanym cyklu kształcenia zawodowego.

Technik hotelarstwa
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Kucharz/cukiernik
Uczestnicy projektu kształcący się w ramach 
zawodów kucharz i cukiernik (5) realizowali swoje 
staże w ramach miejsc pracy przygotowanych przez 
włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione 
di Promozione Sociale, we współpracy z 4- 
i 5-gwiazdkowymi hotelami: Panoramic Hotel Plaza, 
Tritone Luxury Hotel Thermae & Spa i Hotel Terme 
All’Alba oraz restauracją La Montecchia Green Lounge 
Bar & Restaurant. Dzięki temu uczniowie mieli okazję 
wdrożyć się w obowiązki wynikające z pracy zarówno 
w zespole gastronomicznym (części kuchennej), 
dziale cukierniczym (cukierni hotelowej), jak i dziale 
przechowywania i dbania o jakość żywności.

W ramach wykonywanych zadań znalazły się:
 » Rozróżnianie i użytkowanie sprzętu 

wykorzystywanego w obiekcie gastronomicznym;
 » Ocenianie przydatności oraz jakości 

przygotowywanej żywności;
 » Przechowywanie żywności;
 » Stosowanie receptur;
 » Przygotowywanie produktów i półproduktów 

w produkcji gastronomicznej i cukierniczej;
 » Sporządzanie i ekspedycja potraw, napojów 

i deserów;
 » Dobieranie zastawy stołowej i ekspedycja potraw, 

napojów i deserów.

Intensywny, 2-tygodniowy program, realizowany pod 
okiem włoskich mentorów wspierających cały proces, 
pozwolił uczniom rozwinąć szereg już posiadanych 
kompetencji zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, 
wśród których znalazły się te związane z:

 » Ocenianiem żywności pod względem 
towaroznawczym;

 » Klasyfikowaniem żywności w zależności od 
trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej 
i przydatności kulinarnej;

 » Przestrzeganiem zasad oceny jakościowej 
żywności;

 » Dobieraniem warunków do przechowywania 
żywności;

 » Rozpoznawaniem zmian zachodzących 
w przechowywanych surowcach i żywności;

 » Rozróżnianiem systemów zapewniania 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

 » Dobieraniem metod utrwalania żywności;

 » Rozróżnianiem urządzeń stanowiących 
wyposażenie pomieszczeń magazynowych;

 » Użytkowaniem urządzeń do przechowywania 
żywności;

 » Rozróżnianiem i przestrzeganiem procedur 
zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności;

 » Stosowaniem receptur gastronomicznych 
i cukierniczych;

 » Rozróżnianiem metod i technik sporządzania 
potraw i napojów;

 » Dobieraniem surowców do sporządzania potraw 
i napojów oraz wyrobów cukierniczych;

 » Sporządzaniem półproduktów oraz potraw 
i napojów, w tym wyrobów cukierniczych;

 » Przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki 
żywnością;

 » Rozpoznawaniem zmian zachodzących 
w żywności podczas sporządzania potraw 
i napojów;

 » Rozróżnianiem sprzętu i urządzeń do sporządzania 
i ekspedycji potraw i napojów oraz ich 
użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem oraz 
zasadami BHP;

 » Ocenianiem organoleptycznie żywności;
 » Dobieraniem zastawy stołowej do ekspedycji 

potraw i napojów oraz wyrobów cukierniczych;
 » Porcjowaniem, dekorowaniem i wydawaniem 

potraw i napojów oraz wyrobów cukierniczych.

Praktyki i staże zawodowe realizowane przez grupę 
trwały 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie 
których uczniowie wykonywali swoje obowiązki 
w wymiarze 8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem 
mentorów, instruktorów i koordynatorów. W dni 
wolne uczniom został zapewniony bogaty program 
kulturalno-integracyjny.

Program stażu zawodowego był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profili zawodowych 
kucharza i cukiernika, dzięki czemu czas spędzony 
za granicą mógł zostać zatwierdzony w ramach 
osiągnięć uczniów w szkolnym systemie oceniania 
i realizowanym cyklu kształcenia zawodowego.
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Technik logistyk
Uczestnicy projektu kształcący się w ramach 
zawodu technik logistyk realizowali swoje staże 
w ramach miejsc pracy przygotowanych przez 
włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione 
di Promozione Sociale, we współpracy z firmami 
logistycznymi i/lub podmiotami posiadającymi 
swoje działy magazynowe: Jen Costa – Vintage, 
Ferramenta Fioraso, Mollaian Trade s.n.c., Lavanderia 
Rialto, Hotel Terme All’Alba oraz Agrigarden s.n.c. 
di Furlan P. & Pedron A. Dzięki temu uczniowie 
mieli okazję wdrożyć się w obowiązki wynikające 
zarówno z zajmowania stanowiska pracownika 
biurowego, pracującego w komputerowych systemach 
logistycznych (w tym magazynowych), jak i stanowisk 
pracowników fizycznych, pracujących w magazynach, 
kanałach dystrybucji itp.

W ramach wykonywanych zadań znalazły się:
 » Dobieranie wyposażenia magazynowego do 

przechowywania zapasów;
 » Określanie zasad zabezpieczenia towarów przed 

uszkodzeniem;
 » Sporządzanie dokumentacji magazynowej;
 » Dokonywanie rozliczeń związanych z usługami 

transportowymi i logistycznymi;
 » Obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki 

biurowej;
 » Wykorzystywanie specjalistycznych programów 

komputerowych;
 » Przygotowywanie podstawowych form 

korespondencji służbowej;
 » Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów;
 » Rozróżnianie rodzaju usług transportowych.

Intensywny, 2-tygodniowy program, realizowany pod 
okiem włoskich mentorów wspierających cały proces, 
pozwolił uczniom rozwinąć szereg już posiadanych 
kompetencji zawodowych, jak i zdobyć wiele nowych, 
wśród których znalazły się te związane z:

 » Rozróżnianiem rodzajów magazynów i zapasów;
 » Dobieraniem wyposażenia magazynowego do 

przechowywania zapasów;
 » Dobieraniem urządzeń do wykonywania 

transportowych czynności magazynowych;
 » Określaniem warunków przechowywania 

i transportu towarów;
 » Dokonywaniem ilościowego i jakościowego 

odbioru towaru;

 » Organizowaniem czynności związanych 
z procesami magazynowymi;

 » Określaniem zasad gospodarowania 
opakowaniami;

 » Posługiwaniem się przyjętym systemem 
identyfikacji towarów;

 » Sporządzaniem dokumentacji magazynowej wraz 
z ewidencją;

 » Określaniem etapów i kanałów dystrybucji;
 » Stosowaniem systemów przepływu informacji 

i systemów informatycznych w procesie 
dystrybucji;

 » Stosowaniem urządzeń automatycznej 
identyfikacji towarów;

 » Sporządzaniem dokumentów dotyczących 
dystrybucji w języku polskim i języku obcym;

 » Rozróżnianiem rodzajów gałęzi transportowych;
 » Rozróżnianiem infrastruktury transportowej;
 » Stosowaniem przepisów prawa dotyczących 

realizacji usług przewozu i obrotu handlowego;
 » Sporządzaniem planu przebiegu procesu 

transportowego;
 » Rozróżnianiem rodzajów usług transportowych;
 » Charakteryzowaniem funkcjonowania rynku 

transportowo-spedycyjnego;
 » Rozróżnianiem rodzajów jednostek 

transportowych i ładunkowych;
 » Dobieraniem opakowań transportowych do 

rodzaju ładunku lub potrzeb klienta.

Praktyki i staże zawodowe realizowane przez grupę 
trwały 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie 
których uczniowie wykonywali swoje obowiązki 
w wymiarze 8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem 
mentorów, instruktorów i koordynatorów. W dni 
wolne uczniom został zapewniony bogaty program 
kulturalno-integracyjny.

Program stażu zawodowego był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego 
technik logistyk, dzięki czemu czas spędzony 
za granicą mógł zostać zatwierdzony w ramach 
osiągnięć uczniów w szkolnym systemie oceniania 
i realizowanym cyklu kształcenia zawodowego.
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Program mobilności został uzupełniony elementami, 
w ramach których uczestnicy mieli okazję poznać 
jedne z najważniejszych miejsc we Włoszech, zarówno 
z turystycznego, jak i kulturowego punktu widzenia. 
Uczniowie w związku z tym nie tylko rozwijali swoje 
kompetencje zawodowe, ale także poznali Włochy 
i jej mieszkańców, poszerzając wiedzę i świadomość 
kulturową oraz językową. Wśród najważniejszych 
działań programu kulturowego znalazły się:

1. Werona – jedno z najważniejszych miast we 
Włoszech północnych, posiadające ponad 
2000-letnią historię, docenione przez UNESCO, 
poprzez wpisanie całego miasta na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego, w którym 
nie brakuje takich znanych na całym świecie 
elementów jak Wzgórze Św. Piotra, Zamek 
Castelveccio, dom, balkon i rzeźba Julii, Arena 
di Verona i Piazza Bra czy Piazza delle Erbe. 
Uczestnicy wybrali się we wspaniałą podróż 
szlakiem Romea i Julii oraz najważniejszych 
punktów miasta w towarzystwie lokalnego 
przewodnika, który pomógł im poznać historię 
tego miejsca, wszechobecną kulturę i sztukę, 
a także zwyczaje i codzienne życie jego 
mieszkańców.

2. Wenecja – a w zasadzie jej współczesna, 
owładnięta turystami wersja, którą nasi uczniowie 
mieli okazję poznać od podszewki. Nie należy 
jednak zapominać, że wyrosła ona na podbudowie 
Republiki Weneckiej, która istniała blisko tysiąc 
lat (726-1797) i miała olbrzymi wpływ na rozwój 
europejskiej kultury, nauki czy przemysłu. 
W szczycie swojego rozkwitu była uważana 
za najważniejszą potęgę handlową i morską 
świata. Jej historia nie pozostała bez znaczenia, 
wpływając na obecny kształt miasta, korzenie jej 
mieszkańców, tradycyjnie wykonywane prace, 
a także architekturę i sztukę, obecną w każdym 
zakamarku. Uczestnicy projektu samodzielnie, 
jak i w towarzystwie przewodników mieli okazję 
odwiedzić Plac, Bazylikę i Dzwonnicę Św. Marka, 
Pałac Dożów, most Rialto, a także dziesiątki 
wąskich i klimatycznych ulic, uliczek i kanałów czy 
też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z weneckimi 
gondolierami. Nie zabrakło czasu na samodzielne 

eksplorowanie miasta w poszukiwaniu 
najpiękniejszych widoków, polując na najlepsze 
ujęcia fotograficzne, celem zatrzymania choć 
części z tych pięknych chwil.

3. Padwa – to miejsce, które w szerszej (także 
polskiej) świadomości, jest kojarzone z postacią 
św. Antoniego. Pomimo istnienia pierwszych 
śladów zamieszkiwania obszarów zajmowanych 
dzisiaj przez miasto już z okresu starożytności, 
nie posiada ono typowych elementów 
architektonicznych, z których słyną inne 
włoskie lokalizacje. Uczestnicy mogli w Padwie 
spotkać jednak dobrze zachowaną architekturę 
średniowieczną (Palazzo della Ragione, Piazza 
delle Erbe, Uniwersytet w Padwie) i renesansową 
(Piazza del Duomo) – zarówno świecką, jak 
i kościelną, a także poczuć typowo akademicką 
atmosferę, bowiem miasto jest również ważnym 
ośrodkiem studenckim, z dużą ilością wydarzeń 
kulturalnych i możliwości oferowanych młodym 
ludziom.

4. Arquà Petrarca – to niewielkie miasteczko 
w północno-wschodnich Włoszech, położone 
w południowej części Parku Wzgórz Euganejskich. 
Osadnictwo w rejonach miasta sięga czasów 
prehistorycznych, a w starożytności znajdowała 
się tu jedna z rzymskich kolonii. W średniowieczu 
na wzgórzu wybudowany został zamek, a także 
rozpoczęto budowę kościoła, które wraz 
z charakterystyczną, utrzymaną w spójnej wizji 
architekturą, stanowią najbardziej rozpoznawalne 
symbole miasteczka. Zajmuje ono czubek wzgórza 
dzięki czemu rozciąga się z niego przepiękny 
widok, przypominający momentami włoską 
Toskanię.

Program kulturowy
Werona, Wenecja, Padwa, Arquà Petrarca
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Wpływ działań realizowanych w ramach projektu 
nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800 (pierwszej 
edycji Akredytacji Erasmusa) na jego uczestników, 
samą szkołę, organizację partnerską, zaangażowanych 
pracodawców oraz lokalne społeczności, objął szereg 
korzyści i pozytywnych zmian w ich funkcjonowaniu. 
Było i jest to możliwe zarówno za sprawą naszych 
nastoletnich uczestników, jak i kadry, która biorąc 
udział we wdrażaniu całego przedsięwzięcia, także 
miała okazję poznać i zaadaptować oraz wypracować 
własne modele i rozwiązania, służące poprawie jakości 
pracy w sektorze kształcenia zawodowego.

Rozwój uczniów, kadry szkoły i innych podmiotów 
zaangażowanych w realizację projektu, przyczynił 
się do ożywienia działań, poprzez wzrost liczby 
podejmowanych aktywności, poprawę ich jakości, 
wzbogacenie możliwości rozwoju młodzieży 
uczestniczącej w kształceniu zawodowym. Idąc dalej, 
wszystko to przyczyniło się do rozwoju współpracy 
międzynarodowej, większego otwarcia lokalnych 
społeczności oraz do rozwoju lokalnego i regionalnego 
rynku pracy, bogatszego o wykwalifikowanych 
pracowników i lepiej zorganizowaną strukturę 
podmiotów przygotowujących młodzież do pracy, 
działających w ramach europejskiej sieci instytucji 
sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rezultaty projektu to jednak nie tylko rozwój 
kompetencji zawodowych. Charakter inicjatywy i jej 
głównych działań, czyli zagranicznych mobilności 
zawodowych wykorzystujących możliwości 
oferowane przez wypracowane w ramach współpracy 
międzynarodowej rozwiązania pozwoliły, aby 
uczestnicy zyskali znacznie więcej, otwierając się 
na świat. Rozwinęli swoje kompetencje językowe, 
organizacyjne oraz społeczne. Poprawili oni swoją 
znajomość pojęć specjalistycznych w ramach nauki 
języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo, 
umożliwiających realizację zadań związanych 
z nauką i pracą w zawodzie nie tylko w Polsce, ale 
także za granicą, w tym na terenie innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Poprawili sprawność 
posługiwania się językiem angielskim, ugruntowując 
ją na poziomie przynajmniej komunikatywnym, 

obejmującym formułowanie krótkich i zrozumiałych 
wypowiedzi oraz tekstów pisanych, umożliwiających 
bieżące porozumiewanie się w środowisku pracy. 
Zdobyli także podstawowe kompetencje w kontekście 
komunikacji w języku włoskim, obejmującej 
znajomość zwrotów i sformułowań, ale także gestów 
– stanowiących nieodłączną część kultury Półwyspu 
Apenińskiego, umożliwiającej łatwiejszą adaptację 
w środowisku pracy.

Uczniowie poprawili umiejętności organizacji 
własnego czasu, przy uwzględnieniu czasu 
poświęcanego na pracę oraz odpoczynek i rekreację, 
a także organizacji pracy własnej oraz osób 
wchodzących w skład zespołu roboczego.

Wśród zdobytych i rozwiniętych przez uczestników 
kompetencji społecznych znajdują się: wiedza 
na temat obyczajów, kultury i języka włoskiego, 
zdolność krytycznego i kreatywnego myślenia oraz 
rozwiązywania problemów pod presją czasu, poczucie 
odpowiedzialności za wykonywanie zadania, większa 
skłonność do mobilności absolwentów na rynku 
pracy, dzięki podniesieniu poziomu kompetencji 
i umiejętności zawodowych.

Realizacja projektu oraz pełne zaangażowanie 
uczestników na wszystkich jego etapach stanowią 
realną podstawę dla budowy systemu wartości 
bazującego na pożądanych przez Zespół Szkół 
Techniczno-Ekonomicznych europejskich 
standardach, wśród których znajdują się otwartość, 
komunikatywność, współpraca, tolerancja, empatia 
dla drugiego człowieka, niedyskryminacja.

Wypracowane efekty uczenia się zostały ocenione, 
zatwierdzone i włączone w wyniki realizowanego przez 
uczniów cyklu kształcenia zawodowego w ramach 
zawodów technik informatyk, technik logistyk, 
technik hotelarstwa oraz kucharz i cukiernik, dla czego 
podstawę stanowiły certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające udział uczestników w mobilności 
i programie stażu oraz realizację wybranych zadań 
zawodowych na wskazanych stanowiskach pracy.

Rezultaty
wyższe kompetencje, doświadczenie, integracja,  
otwarcie na rynek pracy
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Z uwagi na fakt, iż praktyki i staże zawodowe 
były realizowane w ramach programu kształcenia 
zawodowego dla II, III i IV klas Technikum i Branżowej 
Szkoły I Stopnia, w trakcie roku szkolnego 2021/2022, 
ich zaliczenie niosło za sobą szereg pozytywnych 
konsekwencji dla uczestników. 2-tygodniowa 
zawodowa mobilność edukacyjna stanowiła 
uzupełnienie – element komplementarny dla 
realizowanego programu kształcenia zawodowego, 
wpisując się w realizowaną podstawę programową. 
W rezultacie uczestnictwa, uczniowie otrzymali 
szereg dokumentów potwierdzających ich aktywność 
i rozwinięte kompetencje:

1. Zaświadczenie o odbyciu kursu 
przygotowawczego do wyjazdu – istotne 
w kontekście współpracy z podmiotami 
lokalnymi organizującymi uczniom miejsca 
odbywania stażu. Dzięki takim zaświadczeniom 
przedsiębiorcy zyskują pewność, że uczestnicy 
zostali jak najlepiej przygotowani do odbycia 
stażu w wymiarze zawodowym, oraz – 
szczególnie ważne – językowym (komunikatywne 
posługiwanie się językiem angielskim). 
Zaświadczenie stanowi także dowód aktywności 
uczniów, mających okazję wziąć udział w kursach 
językowych, kulturowych oraz pedagogicznych.

2. Certyfikat odbycia praktyki/stażu zawodowego 
– wystawiony w języku polskim oraz angielskim, 
stanowi formalne i oficjalne potwierdzenie 
realizacji mobilności zagranicznej i w jej ramach 
– staży zawodowych, wystawione i zatwierdzone 
przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Skawinie oraz włoskiego partnera – Futuro 
e Progresso Associazione di Promozione Sociale. 
Zawiera on najważniejsze informacje na temat 
projektu, w tym daty realizacji stażu, a także 
podmioty odpowiedzialne za realizację całej 
ścieżki kształcenia uczestnika.

3. Indywidualny Wykaz Osiągnięć – ocenione w nim 
zostały nabyte przez uczniów kompetencje 
zawodowe, w podziale na bloki tematyczne 
dla każdego z kierunków. Zawiera ocenę 

wystawioną przez mentora odpowiedzialnego 
za monitorowanie i wspieranie procesu rozwoju 
uczestnika.

4. Dokument Europass-Mobilność – wystawiony dla 
każdego uczestnika, zgodnie z obowiązującym 
wzorem w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej, zawiera szczegółowe informacje 
o odbytym stażu we Włoszech, wskazując 
zdobytą i rozwiniętą przez uczestnika wiedzę, 
kompetencje, umiejętności, a także zwięźle 
przedstawiony rozwój osobisty i udoskonalenie 
biegłości językowej. Został wykorzystany 
jako oficjalne poświadczenie zdobytej przez 
uczestnika wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
zawodowych, w myśl profesjonalizacji profilu 
kandydata na rynku pracy. W oczach pracodawcy 
krajowego oraz europejskiego ów dokument 
stanowi niezwykle cenne zaświadczenie, opisujące 
w sposób wyczerpujący mobilność zagraniczną 
ucznia. W jego ramach poświadczona została 
także zgodność programu stażu z podstawą 
programową przewidzianą dla następujących 
zawodów: technik informatyk, technik 
logistyk, technik hotelarstwa oraz kucharz 
i cukiernik. Potencjalny pracodawca za sprawą 
tego certyfikatu międzynarodowego zyskuje 
możliwość weryfikacji zadań, które w czasie 
trwania stażu wykonywał uczeń.

Wszystkie powyższe dokumenty stanowią 
doskonałe uzupełnienie zarówno dla szkolnej 
dokumentacji, w której gromadzone są informacje 
o osiągnięciach uczniów, jak i dla portfolio 
młodych ludzi, wchodzących w najbliższych 
latach na polski i europejski rynek pracy. Z punktu 
widzenia przyszłych pracodawców stanowią one 
potwierdzenie dla szerokiej atrakcyjności kandydata, 
jego profesjonalizmu i zdolności. Mogą być zatem 
wykorzystane przez uczestników jako załączniki do 
Curriculum Vitae, uwiarygadniające ich fachowość, 
profesjonalizm, kompetencje – co niewątpliwie ułatwi 
ich start w dorosłe życie zawodowe.

Certyfikaty
potwierdzenie zdobytych umiejętności  
i odbytych praktyk
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Partnerem projektu była włoska organizacja sektora 
kształcenia i szkolenia zawodowego – Futuro 
e Progresso Associazione di Promozione Sociale, 
specjalizująca się w inicjatywach dedykowanych 
rozwojowi środowiska społecznego i edukacyjnego, 
w tym przygotowywaniu i realizacji projektów 
edukacyjnych dla młodzieży, przede wszystkim 
uczniów i studentów. Zgodnie z wizją organizacji, 
ponadnarodowa mobilność jest uważana za jeden 
z kluczowych sposobów na zdobycie nowych 
kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw), 
przyczyniając się do osobistego rozwoju uczestników 
i zwiększania ich szans na zatrudnienie na dynamicznie 
zmieniających się europejskich rynkach pracy. Dlatego 
też główne działania podmiotu obejmują najwyższej 
jakości programy edukacyjne, w tym:

 » Nauczanie języka włoskiego dla zagranicznych 
uczniów i studentów;

 » Inicjowanie i prowadzenie działań edukacji 
formalnej i pozaformalnej;

 » Nawiązywanie i rozwijanie współpracy 
lokalnej i regionalnej z pracodawcami, na rzecz 
przygotowywania i wdrażania programów 
kształcenia zawodowego, realizowanych we 
współpracy z innymi podmiotami, w tym 
pracodawcami z regionu Veneto;

 » Promowanie wymiany między Włochami i innymi 
narodami w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, 
nauki, sztuki i działań społecznych;

 » Warsztaty edukacyjne i usługi doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego;

 » Promowanie stosunków międzynarodowych 
opartych na zasadach przyjaźni i solidarności, 
wzmacniających wartości polityczne, społeczne 
i kulturowe narodów.

Szeroka baza kontaktów, partnerów i pracodawców, 
z którymi FeP podtrzymuje od lat współpracę na 
polu biznesowym oraz edukacyjnym, pozwala 
na realizowanie różnorodnych inicjatyw, w tym 
przygotowywanie i wdrażanie programów praktyk 
zawodowych w takich dziedzinach jak hotelarstwo, 
gastronomia, turystyka, fotografia czy IT i logistyka. 
Włoski rynek, na którym działa partner, to miejsce 
dające wiele możliwości, gdzie usługi branży 
turystycznej, związanej z nią branży HORECA, 
ale także procesy logistyczne, sprzedażowe oraz 
towarzyszące im działy IT stoją na bardzo wysokim 
poziomie, dając szerokie pole do działania i wdrożenia 
zawodowego. Wszystko to, a także sprawdzony zespół 
wspierających działania ekspertów, posiadających 
szerokie kompetencje w zakresie pracy z młodzieżą 
i kreowania przestrzeni sektora VET, pozwoliło 
uczestnikom w pełni wykorzystać czas spędzony 
we Włoszech, zarówno w zakresie zawodowym, jak 
i osobistym.

Partner włoski
Futuro e Progresso Associazione di Promozione  
Sociale (FeP APS)
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