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PRAKTYKI
ZAWODOWE
3-14.05.2021
4-15.10.2021

W

ramach projektu zorganizowano
dla jego uczestników praktyki zawodowe, których czas trwania w przypadku wszystkich uczniów wynosił
80h (10 dni roboczych x 8h). Młodzież
pracowała w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym kierunkiem. Obowiązki, dostosowane do
możliwości konkretnych uczestników,
przydzielane były przez pracownika
z ramienia firmy przyjmującej, wspieranego przez mentora wyznaczonego
przez grecką organizację partnerską
oraz nauczyciela z ramienia szkoły.
Uczestnicy pracowali zarówno indywidualnie, jak i grupowo – w zależności od
charakterystyki konkretnego zadania.
Program praktyk został przygotowany
w taki sposób, aby nie tylko dać szansę
uczniom do sprawdzenia swojej wiedzy
i umiejętności w praktyce, ale także
aby uzupełnić ich zasoby i doświadczenie o nowe treści. Skonstruowano
go w taki sposób, aby mógł być realizowany zarówno przez uczniów klasy
II oraz III. W weekendy oraz w czasie
wolnym od pracy realizowany był program edukacyjno-kulturowy.
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O SZKOLE

Z

espół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku to placówka, która przez cały okres swego
istnienia przygotowywała ofertę edukacyjną zgodnie z oczekiwaniami lokalnego środowiska oraz stosownie do
potrzeb rynku pracy.
ZST jest szkołą kształcącą na poziomie Technikum oraz Branżowej
szkoły I stopnia. Placówka dysponuje
nowoczesną bazą dydaktyczną obejmującą sale lekcyjne, specjalistyczne
pracownie, pełnowymiarową halę
widowiskowo-sportową, aulę, bibliotekę, stołówkę szkolną oraz pracownię
praktycznej nauki zawodu (warsztaty

szkolne), wyposażoną w nowoczesny
sprzęt. Misją szkoły jest przygotowanie kompetentnej kadry dla potrzeb
nowoczesnej gospodarki i lokalnego
rynku pracy, który z każdym rokiem
staje się coraz bardziej wymagający.
Realizowane działania i wdrażane inicjatywy służą rozwojowi osobistemu
i zawodowemu młodzieży uczestniczącej w kształceniu teoretycznym i praktycznym, w ramach którego ZST dąży
do tworzenia kolejnych szans i możliwości, bazujących m.in. na współpracy
z krajowymi i zagranicznymi pracodawcami oraz podmiotami edukacyjnymi.
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70 uczniów

40

techników żywienia
i usług gastronomicznych

G

łównymi działaniami w ramach
projektu były 2 krótkoterminowe
(12-dniowe) mobilności, w których udział
wzięło w sumie 70 uczniów pod opieką
7 nauczycieli. Pierwsza z nich dla 30
uczniów (20 techników żywienia i usług
gastronomicznych i 10 techników pojazdów samochodowych) odbyła się w maju
2021 roku, a druga dla 40 uczniów (20
techników żywienia i usług gastronomicznych, 10 techników pojazdów samochodowych i 10 techników hotelarstwa)
w październiku 2021 roku. W ramach
mobilności realizowany był program
praktyk, który polegał na wykonywaniu przez uczestników pod nadzorem
mentorów praktycznych zadań i obowiązków, przy jak największym stopniu
samodzielności, pracując w grupach, jak
i indywidualnie. Poza tym, równolegle do
programu praktyk realizowany był także
program edukacyjno-kulturowy, który
miał za zadanie lepiej zapoznać młodzież
z Grecją i jej dziedzictwem kulturowym.
Pozwoliło to również wypracować u nich
szereg pozytywnych postaw i umiejętności kulturowych oraz społecznych. Był
on implementowany w czasie wolnym
od pracy oraz w weekendy.

7nauczycieli

20

techników pojazdów
samochodowych

80

godzin praktyk

2x

dwie mobilności
po 12 dni

10

techników hotelarstwa
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O PROJEKCIE

P

rojekt „Uczniowie ZST w Leżajsku na
europejskim rynku pracy” o numerze
2020-1-PL01-KA102-078950 był implementowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO
WER na zasadach Programu Erasmus+,
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Jest to druga międzynarodowa inicjatywa
realizowana przez ZST im. T. Kościuszki
w Leżajsku na przestrzeni ostatnich lat, przy
jednoczesnej dywersyfikacji krajów i organizacji partnerskich (Włochy oraz Grecja).
Projekt w swoim założeniu miał realizować
potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkoły
jako placówki. Zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie mieli okazję przetestować swoje
umiejętności językowe w praktyce, podczas
dwutygodniowego pobytu w Grecji, co niewątpliwie pozwoliło im przełamać barierę
językową i skorzystać ze swojego potencjału w praktyce. Inne potrzeby i rezultaty
projektu to:
• Podniesienie kompetencji językowych
uczniów oraz nauczycieli, którzy mieli
okazję do codziennej komunikacji w języku angielskim.
• Rozwinięcie wśród uczniów kompetencji
miękkich i zawodowych, zwiększających
ich szanse na rynku pracy w przyszłości.
• Modyfikacja programów kształcenia
w oparciu o standardy i potrzeby rynku
pracy.
• Unowocześnianie metodologii nauczania
w szkole, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem
przedsiębiorstw a systemem edukacji.
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CELE
PROJEKTU
Celem Zespołu Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku jest
przede wszystkim rozwijanie i umiędzynaradawianie swoich działań, które odbywać się mają z korzyścią dla uczniów,
jako głównych beneficjentów procesu
kształcenia zawodowego, ale nie tylko.
Już w 2018 roku rozpoczęliśmy pierwsze działania mające na celu rozwijanie
współpracy europejskiej i mobilności, ale
w związku z tym, że szkoła liczy ponad
1800 uczniów uważamy, że wysłanie za
granicę w ramach tego typu działań 40
osób i 4 nauczycieli to działanie wysoce
niewystarczające, aby zintensyfikować
rozwój uczniów z tak dużej placówki,
jaką jest nasza szkoła. W związku z tym
cały czas chcemy rozwijać możliwości
w zakresie implementowania nowych
inicjatyw, zdobywać nowych partnerów zagranicznych i umiędzynaradawiać
działania szkoły. Poprzez projekty zagraniczne chcemy także podnosić aspiracje
uczniów, którzy przekonają się o swoich możliwościach, wcale nieodstających
od potencjału i warunków posiadanych
przez rówieśników z innych krajów Unii
Europejskiej.
Głównym celem realizacji projektu był
wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy
70 uczestników praktyk zawodowych,
wzrost przedsiębiorczości, kreatywności,
jak również rozwój kompetencji zawodowych. Wyjazd na staż, oprócz wartościowego i mierzalnego rozwoju kompetencji
o charakterze zawodowym, dał możliwość
poznania innego kraju, jego kultury, historii,
języka, uwarunkowań klimatyczno-przy8

rodniczych, specyfiki, dostrzeżenia różnic
i podobieństw pomiędzy poszczególnymi
państwami oraz rozszerzenia perspektywy
postrzegania świata.
Podstawowe cele edukacyjne (jakościowe) związane z projektem:
1. Rozwój zawodowy uczestników:
• zapoznanie się z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej oraz samochodowej;
• rozwój kontaktów zawodowych –
po zakończeniu nauki część uczestników może być zainteresowanych

pracą w firmach, w których odbywały się praktyki;
• nabycie doświadczenia w obcowaniu z klientami pochodzącymi z różnych krajów;
• poznanie realiów prawdziwego zakładu pracy i rozwój umiejętności
z tym związanych: kreatywne rozwiązywanie problemów, praca pod
presją czasu czy w stresie.
2. Rozwój umiejętności językowych:
• praktyczne wykorzystanie języka
angielskiego i greckiego;
• rozbudowa i utrwalenie słownictwa
związanego z wykonywanym zawodem.
3. Rozwój kompetencji międzykulturowych:
• kontakty z rówieśnikami z zagranicy
– wymiana doświadczeń;
• poznanie historii i kultury Grecji.

Cele ilościowe związane z projektem:
1. Zaangażowanie i stworzenie dodatkowej szansy edukacyjnej dla 70
uczniów kształcących się w trzech
różnych zawodach;
2. Poszerzenie bazy partnerów zagranicznych o przynajmniej 4 nowe
podmioty i zbudowanie z nimi stabilnego partnerstwa służącego wymianie dobrych praktyk i doświadczeń;
3. Rozwój 7 nauczycieli naszej szkoły
oraz innych osób zaangażowanych
w projekt, którzy dzięki wyjazdom
zagranicznym, ale również implementacji i organizacji projektu zdobyli dodatkową wiedzę, umiejętności
oraz doświadczenie międzynarodowe.
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TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
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fekty kształcenia związane z realizacją
• szacuje koszty napraw pojazdów sapraktyk zawodowych oraz programu
mochodowych,
edukacyjno-kulturowego w trakcie mobil• dobiera metody i określa zakres naności zagranicznej dla uczniów kształcących
praw pojazdu samochodowego,
się w zawodzie technik pojazdów samocho• wykonuje demontaż zespołów i podzedowych:
społów pojazdów samochodowych,
•
przeprowadza weryfikację zespołów
1. Wiedza i umiejętności – uczeń po odi podzespołów pojazdów samochodobyciu praktyki zagranicznej:
wych,
• rozpoznaje rodzaje oraz określa spo•
dobiera zespoły oraz podzespoły posoby ochrony przed korozją,
jazdów samochodowych lub ich za• rozróżnia techniki i metody wytwarzamienniki do wymiany,
nia części maszyn i urządzeń,
• wymienia uszkodzone zespoły i po• rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzespoły pojazdów samochodowych
dzia do obróbki ręcznej i maszynowej,
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi
• rozróżnia przyrządy pomiarowe stowarsztatowych,
sowane podczas obróbki ręcznej i ma• wykonuje montaż podzespołów i zeszynowej,
społów pojazdów samochodowych,
• wykonuje pomiary warsztatowe,
•
wykonuje konserwację zespołów
• wykonuje czynności kontrolno-obsłui podzespołów pojazdów samochodogowe pojazdów,
wych,
• przyjmuje pojazd samochodowy do
•
wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów
diagnostyki oraz sporządza dokumensamochodowych oraz dobiera matetację z tego przyjęcia,
riały eksploatacyjne,
• przygotowuje pojazd samochodowy
• przeprowadza próby po naprawie podo diagnostyki,
jazdów samochodowych,
• charakteryzuje budowę pojazdów sa•
ocenia jakość wykonania naprawy
mochodowych oraz wyjaśnia zasady
i ustala jej koszt.
działania podzespołów i zespołów
2. Kompetencje społeczne – uczeń po
tych pojazdów,
odbyciu praktyki zagranicznej:
• określa podzespoły i zespoły pojazdu
samochodowego,
• rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
• stosuje narzędzia i przyrządy pomiai doskonalenia w środowisku międzyrowe do wykonania diagnostyki pojaznarodowym,
dów samochodowych,
• jest otwarty na mobilność międzyna• dobiera metody oraz określa zakres
rodową,
diagnostyki podzespołów i zespołów
• rozumie reguły współżycia w grupie
pojazdów samochodowych,
w środowisku międzynarodowym i ich
• stosuje programy komputerowe do diaprzestrzega,
gnostyki pojazdów samochodowych,
• radzi sobie w trudnych sytuacjach,
• wykonuje pomiary i badania diagno• samodzielnie zdobywa wiedzę oraz
styczne pojazdów samochodowych
dzieli się swoimi spostrzeżeniami,
oraz interpretuje ich wyniki,
• potrafi
samodzielnie
wykonywać
• ocenia stan techniczny pojazdów sapostawione przed nim zadania, jak
mochodowych,
i współpracować przy ich realizacji
• lokalizuje uszkodzenia zespołów i pow większej grupie osób,
dzespołów pojazdów samochodowych
• prowadzi rozmowy w języku angielna podstawie pomiarów i wyników baskim.
dań diagnostycznych,
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fekty kształcenia związane z realizacją
praktyk zawodowych oraz programu
edukacyjno-kulturowego w trakcie mobilności zagranicznej dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych:
1. Wiedza i umiejętności – uczeń po odbyciu praktyki zagranicznej:
• rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane
w produkcji gastronomicznej oraz inne
materiały i produkty wykorzystywane
w zadaniach gastronomicznych,
• przestrzega zasad racjonalnego wykorzystywania surowców,
• potrafi odpowiednio dopasować
swoje stanowisko pracy do stawianych przed nim zadań i obowiązków,
• obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji gastronomicznej
oraz potrafi je odpowiednio zabezpieczyć i konserwować, celem wydłużenia ich żywotności,
• klasyfikuje żywność w zależności od
trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej,
• dobiera warunki do przechowywania
i utrwalania żywności,
• dobiera metody utrwalania żywności,
• stosuje receptury gastronomiczne typowe dla różnych krajów i rodzajów
gastronomii,
• rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
• dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów,
• rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw
i napojów,
• sporządza półprodukty oraz potrawy
i napoje,
• dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów,
• porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy
i napoje,
• przestrzega norm i zasad planowania
żywienia,
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• planuje posiłki oraz układa jadłospisy
i menu,
• planuje produkcję potraw i napojów,
• oblicza zapotrzebowanie na surowce
i półprodukty w lokalu gastronomicznym,
• opracowuje receptury gastronomiczne,
• planuje usługi gastronomiczne,
• dobiera zastawę i bieliznę stołową,
• utrzymuje czystość na stanowisku
pracy,
• wykazuje się kreatywnością w zakresie zastępowania konkretnych produktów i ulepszania potraw oraz napojów,
• wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową
po wykonaniu usług gastronomicznych.
2. Kompetencje społeczne – uczeń po
odbyciu praktyki zagranicznej:
• rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
i doskonalenia w środowisku międzynarodowym,
• jest otwarty na mobilność międzynarodową,
• rozumie reguły współżycia w grupie
w środowisku międzynarodowym i ich
przestrzega,
• radzi sobie w trudnych sytuacjach,
• samodzielnie zdobywa wiedzę oraz
dzieli się swoimi spostrzeżeniami,
• potrafi samodzielnie wykonywać
postawione przed nim zadania, jak
i współpracować przy ich realizacji
w większej grupie osób,
• prowadzi rozmowy w języku angielskim.

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
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TECHNIK
HOTELARSTWA
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fekty kształcenia związane z realizacją
praktyk zawodowych oraz programu
edukacyjno-kulturowego w trakcie mobilności zagranicznej dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa:
1. Wiedza i umiejętności – uczeń po odbyciu praktyki zagranicznej:
• rozróżnia rodzaje usług hotelarskich,
• rozróżnia piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie,
• stosuje specjalistyczne programy
komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
• rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie,
• rozróżnia zadania oraz wyposażenie
recepcji hotelowej,
• dobiera oferty hotelowe zgodnie
z zapotrzebowaniem gości,
• przestrzega zasad rezerwacji usług
dla gości indywidualnych i grup,
• rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych,
• sporządza dokumentację związaną
z rezerwacją usług hotelarskich,
• przygotowuje dane dotyczące usług
rezerwowanych i przybyłych gości
dla innych komórek organizacyjnych
obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• sporządza dokumentację związaną
z procedurami check-in i check-out,
• zna procedury związane z rozliczaniem kosztów pobytu gości,
• rozróżnia stanowiska pracy w dziale
służby pięter, rodzaje jednostek
mieszkalnych oraz ich wyposażenie,
a także rodzaje prac porządkowych,
• przygotowuje jednostki mieszkalne
i ogólnodostępne obiektu hotelarskiego do przyjęcia gości, dobierając odpowiednie techniki sprzątania,
sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych,

• obsługuje urządzenia i sprzęt do
utrzymywania czystości,
• stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne,
• utrzymuje czystość i porządek
w części ogólnodostępnej obiektu,
• rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych,
• rozróżnia formy i przestrzega zasad
podawania śniadań w zależności od
potrzeb gości,
• dobiera formy podawania śniadań do
potrzeb gości i możliwości obiektu,
• rozróżnia bieliznę i zastawę stołową
oraz stosuje techniki nakrywania
stołu,
• użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów
• przygotowuje salę konsumpcyjną do
obsługi gości.
2. Kompetencje społeczne – uczeń po
odbyciu stażu zagranicznego:
• rozumie potrzebę ciągłego uczenia
się i doskonalenia w środowisku międzynarodowym,
• jest otwarty na mobilność międzynarodową,
• rozumie reguły współżycia w grupie
w środowisku międzynarodowym
i ich przestrzega,
• radzi sobie w trudnych sytuacjach,
• samodzielnie zdobywa wiedzę oraz
dzieli się swoimi spostrzeżeniami,
• potrafi samodzielnie wykonywać
postawione przed nim zadania, jak
i współpracować przy ich realizacji
w większej grupie osób,
• prowadzi rozmowy w języku angielskim.
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PROGRAM KULTUROWY

P

oza programem praktyk zawodowych, w czasie pobytu
w Grecji uczniowie wzięli udział
także w programie edukacyjno-kulturowym, który zakładał szeroki wachlarz atrakcji i animacji
czasu wolnego. Była to świetna
szansa, aby uczniowie i nauczyciele biorący udział w mobilnościach jako osoby towarzyszące,
mogli poznać Grecję, wraz z jej historią, kulturą, tradycjami i lokalną
specyfiką. Kilkadziesiąt godzin
spędzonych w różnych miejscach
Grecji północnej pozwoliły dogłębnie poznać całe dziedzictwo
kulturalne jednej z najstarszych
cywilizacji świata. Pobyt za granicą nauczył ich szacunku do odmienności kulturowych. Osoby
biorące udział w projekcie mogły
doświadczyć odmiennych wzorców zachowań i przekonać się, że
wykonywanie pewnych czynności
inaczej, nie oznacza wykonywania
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ich źle. Nauczyli się przez to tolerancji do odmiennych kultur i obyczajów.
Jeżeli chodzi o konkretne miejsca
jakie zwiedzali nasi uczniowie oraz
nauczyciele to są to:
Meteory – mówi się o nich, że
są „zawieszone między niebem
a ziemią”. W całym kompleksie
na początku znajdowały się aż 24
klasztory. Niestety, wraz z upływem lat, większość z nich znacznie
podupadła i całkowicie wyniszczała. Od 1981 r. wpisane są one
na światową listę zabytków dziedzictwa UNESCO. Na początku
zwiedzania – w ramach wprowadzenia do tematyki – uczniowie
odwiedzili pracownię ikon, w której dowiedzieli się jak w tradycyjny
sposób pisze się ikony bizantyjskie.
Następnie przejechali krętą trasą
pod górę, zatrzymując się w najbardziej zachwycających punktach
widokowych. „Wisienką na torcie”
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programu była wizyta w klasztorze
św. Varlaama w towarzystwie pani
przewodnik Eleni, która przekazała
młodzieży wiele cennych informacji.
Rejs statkiem na wyspę Skiathos był
drugą całodniową wycieczką realizowaną w ramach programu edukacyjno-kulturowego. Wyspa znana
jest wielu osobom z tego, że kręcono
tam urywki słynnego filmu „Mamma
Mia!”. W trakcie samego rejsu, który
w każdą ze stron trwał około dwie
godziny, młodzież nauczyła się typowo greckich tańców, jak Zorba czy
Sirtaki – pod okiem załogi, jak również bawiła się w rytm polskich hitów,
aby naładować akumulatory i następnego dnia z pełnią sił i nową energią
wrócić z zapałem do pracy.
Thessaloniki – aglomeracja w północnej części kraju, położona nad Zatoką
Salonicką jest drugim co do wielkości
(po stolicy) miastem Grecji. Uczniowie
odwiedzili tam najważniejsze zabytki

32

tej metropolii: Białą Wieżę, pomnik
Aleksandra Wielkiego, Katedrę św.
Demetriusza, Rotundę, Forum Romanum. Mieli też czas wolny na leniwy
spacer urokliwymi uliczkami Thessalonik czy przepiękną promenadą, na
zrobienie zakupów i chwilę zadumy
w kafejce przy salonickim bulwarze.
Stary Pantaleimon to miejscowość,
gdzie młodzież w małym sklepiku
odkrywała wyjątkowe smaki z otaczających go lasów – miód z owoców koumaro, z kasztana jadalnego
oraz grecką herbatę. Następnie podziwiali przepiękne widoki, które się
z niej roztaczają. Warto wspomnieć,
że miejscowość ta usytuowana jest
na zboczach mitycznego masywu
Olimpu, skąd rozpościera się piękny
widok na całą Riwierę Olimpijską
oraz zatokę Termajską, która oddziela
tę część Grecji od półwyspu Chalcydyckiego (Halkidiki).
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Zamek w Platamonas – ta imponująca
twierdza krzyżowców pojawiła się tu
za sprawą dowódcy IV wyprawy krzyżowej – Bonifacego I z Monferratu,
który zapragnął umocnić granice założonego przez niego Królestwa Tesaloniki. I choć Bonifacy po utworzeniu
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własnego państwa przeżył zaledwie
3 lata, a i samo królestwo nie istniało
nawet ćwierć wieku, to twierdza Platamonas do dziś spogląda na miasto ze
szczytu wzgórza, nieustannie przypominając o bogatej historii Imperium.
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CERTYFIKATY

W

szyscy uczestnicy biorący udział
w projekcie oraz mobilnościach
otrzymali w sumie trzy różne dokumenty, w tym zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniach
przygotowawczych, certyfikat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, a także Europass-Mobilność.
Warto zaznaczyć, że dwa ostatnie dokumenty zostały wydane w dwóch
wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i potwierdzone przez obie instytucje partnerskie, tj. Zespół Szkół
Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz Georgikes Ekmetaleuseis
& Training Services.
Przy ewaluacji i weryfikacji przyrostu
wiedzy wśród uczestników wykorzystano następujące narzędzia:
1. Sprawdziany wiedzy i umiejętności – testy sprawdzające przyrost
kompetencji i samodzielności na
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2.
3.
4.
5.

koniec mobilności oraz kompetencje językowe po odbyciu szkoleń
przygotowawczych w Polsce, jak
i po powrocie z praktyk. Formy
ewaluacji pozwalały na ocenę na
poziomie uczestnika jego rozwoju
oraz wypracowanych efektów, pozwalając także na ich późniejsze
uznanie.
Dzienniczki praktyk oraz ankiety
ewaluacyjne, które zostały poddane wnikliwej analizie.
Indywidualne Raporty uczestnika składane w systemie Mobility
Tool+.
Monitoring przebiegu praktyk
przez nauczycieli i mentorów.
Spotkania i rozmowy w gronie
przedstawicieli obu instytucji, mających na celu podsumowanie
działań i prac projektowych.

PARTNER GRECKI
Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services to firma, działająca
w branży szkoleniowej i turystycznej, świadcząc usługi oraz szkoląc młodzież, będąca jednocześnie
organizatorem inicjatyw szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych z Grecji i innych państw, we
współpracy z przedsiębiorstwami
branży hotelarsko-gastronomicznej
oraz motoryzacyjnej. Firma została
założona przez grupę osób działających na greckim rynku od wielu
lat, zbierając cenne doświadczenia
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i kwalifikacje. Posiada szeroką sieć
kontaktów, jak i bogate doświadczenie zarówno w branży hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej czy
motoryzacyjnej, prowadząc swoją
działalność dwutorowo: w sektorze
edukacji zawodowej, współpracując z podmiotami z różnych branż,
a także świadcząc usługi doradcze
z zakresu IT. Dwustronna współpraca pozwoliła na znaczny rozwój
obu instytucji i zaowocuje kolejnymi
podobnymi inicjatywami w przyszłości.

