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W ramach programu Erasmus+, którego jedną z akcji jest 

mobilność edukacyjna, Zespół Szkół im. Króla  Kazimierza 

Jagiellończyka w Łęcznej od 3 września 2018 r. realizuje 

projekt „Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań 

drogą do wykształcenia 

wykwalifikowanej  kadry”. 

Projekt został przygotowany i realizowany jest                 

we współpracy z Georgikes Ekmetaleuseis & Training 

Services, doświadczoną grecką organizacją przyjmują-

cą w ramach programów 

mobilności w zakresie 

kształcenia zawodowego. 
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Głównym celem projektu było podniesienie 

poziomu kluczowych kompetencji zawodo-

wych zwiększających szanse zatrudnienia  

i przydatnych na rynku pracy poprzez      

mobilność edukacyjną, czyli wyjazd na za-

graniczną praktykę zawodową do Grecji. 

Poza zdobyciem i rozwinięciem 

kompetencji zawodowych uczniów 

szczególnie ważny  jest  ich rozwój 

osobisty. Doskonalenie umiejętno-

ści, poszerzenie horyzontów świa-

topoglądowych oraz poznanie   

kultury innego kraju było równie 

ważnym  aspektem realizacji tego 

projektu. 
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Miejscem docelowym w Grecji była    

Leptokaria — wioska i jednocześnie     

kurort położony nad  morzem Egejskim 

w pobliżu masywu Olimpu. Uczestnicy 

projektu w trakcie pobytu w Grecji       

zakwaterowani byli w czterogwiazdko-

wym hotelu Poseidon Palace. 

W zagranicznym wyjeździe na praktykę w okresie 

od 3 do 30 marca 2019r. udział wzięło 48 uczniów 

z 3 kierunków kształcenia: technik budownictwa, 

technik informatyk oraz technik architektury       

krajobrazu.  
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Na miejscu  od poniedziałku do piątku pod okiem praktyków     

i mentorów z greckich przedsiębiorstw branży budowniczej,  

informatycznej oraz architektonicznej praktykowali i szkolili 

się poszerzając wachlarz swoich kompetencji zawodowych.        

Dokumentami potwierdzającymi  umiejętności uzyskane pod-

czas praktyk są certyfikaty w języku polskim i angielskim     

wydane uczestnikom przez grecką firmę partnerską. 

W czasie wolnym  od pracy realizowali program edukacyjno-

kulturowy,  w ramach którego   mieli   zapewniony  szereg 

atrakcji — m.in. zwiedzili imponujące greckie Meteory 

(klasztory na skałach) czy odwiedzili  zabytkową starą wio-

skę górska Stary Pantalejmon, odbyli też długi relaksujący 

rejs po Zatoce Pagasyjskiej oraz podziwiali z bliska ogrom 

masywu Olimpu.  
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ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE  

UCZNIOWIE TECHNIKUM BUDOWNICTWA 
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ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE  

UCZNIOWIE TECHNIKUM BUDOWNICTWA 

RELACJA FOTOGRAFICZNA 
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ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE  

UCZNIOWIE TECHNIKUM  ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
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ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE  

UCZNIOWIE TECHNIKUM  ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

RELACJA FOTOGRAFICZNA 
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ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE  

UCZNIOWIE TECHNIKUM  INFORMATYCZNEGO 
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ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE  

UCZNIOWIE TECHNIKUM  INFORMATYCZNEGO 

RELACJA FOTOGRAFICZNA 
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Broszurę opracowała Emilia Salak — koordynator projektu na potrzeby 

upowszechniania  rezultatów projektu  


