
Zawody przyszĿości-
-wsparcie rozwoju kompetencji w 
zakresie energetyki odnawialnej

projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój



Praktyki zawodowe w Grecji



Podstawowe informacje
  Praktyki odbyły się w dniach 16-27 października 2017 w 

Grecji (region Pieria, środkowa Grecja)

  Praktyki odbywały się na zasadach Programu Erasmus+

  Lider projektu: Stowarzyszenie Doradców na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Podstawowe informacje cd.

  Uczestnicy praktyk: 33 uczniów ze szkół zawodowych: 
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespół 
Szkół Technicznych im. St. Reymonta w Czartajewie

  Organizacja przyjmująca: Kika Mobility Training Center

  Kierunek objęty działaniami projektu: Technik Urządzeń i 
Systemów Energetyki Odnawialnej



Warunki 
pobytu 

 Wyżywienie - 3 posiłki dziennie
 Zakwaterowanie w hotelu Sun Beach w miejscowości 
Platamonas
 Prowiant podczas podróży
 Kieszonkowe 30 euro
 Ubezpieczenie (NNW, KL, OC)
 Program kulturowy (wycieczka na wyspę Skhiatos, 
zwiedzanie zespołu klasztorów Meteory, opieka przewodnika)



Zakwaterowanie



Zakres praktyk

Praktyki odbywały się w następujących 
miejscach:

- elektrownia wodna w pobliżu miasta Karditsa, 
gdzie mieli okazję zapoznać się z zasadami 
prac związanych z konserwacją i naprawą 
urządzeń i systemów energetyki wodnej



Zakres praktyk 
cd.

- farma fotowoltaiczna Park Farsala, w której 
produkcja roczna energii wynosi 13,5 GWh



Zakres praktyk 
cd.

- w firmie instalacyjnej gdzie uczniowie mieli 
okazję zapoznania się z możliwościami 
zastosowania urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej w budownictwie mieszkaniowym.



Zakres praktyk 
cd.

- na farmie wiatrowej Panaghia Soumela w 
miejscowości Veria z całkowita mocą 
nominalną: 14 000 kW



Zakres praktyk 
cd.

- odbyła się również wizyta w Amerykańskim 
Zespole Szkół Zawodowych 



Program Kulturowy



Integreacja
W ramach programu kulturowego oprócz 

wycieczek krajoznawczych odbyły się również 
zajęcia integracyjne w ramach wieczoru 

greckiego z nauką tańca greckiego. Uczniowie 
poznali również kuchnię grecką oraz mieli 
okazję odwiedzić gospodarstwo rolnicze.



Ewaluacja dziaĿań projektowych

  W ramach działań projektowych odbywały 
się regularne spotkania z kadrą projektową 
w celu omówienia przebiegu praktyk. 
Uczniowie wypełniali ankiety ewaluacyjne, 
oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami. 
Ponadto w trakcie projektu uczniowie 
prowadzili dzienniczki praktyk 
dokumentując przebieg praktyk.



Rezultaty projektu
  wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,

  udział w mobilnościach zagranicznych,

  zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym 
rynku pracy,

  uzyskanie dokumentu EUROPASS-MOBILNOŚĆ,

  wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego 
szkołach,

  podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez 
pracowników instytucji wchodzących w skład konsorcjum. 



Promocja i 
upowszechnianie

Projekt ma oddziaływanie na instytucje rynku pracy, kształcenia 
zawodowego, administrację publiczną poprzez udostępnienie 
dobrych praktyk zachęcających do włączenia się do Programu 
ERASMUS+. Projekt ma długofalowy wpływ na uczestników, 

ponieważ udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia 
szansy absolwentów na zatrudnienie. Korzyści 

długoterminowe: rozwijanie form i zakresu wsparcia młodych 
ludzi w przygotowywaniu ich do mobilności.



Dziekuje za uwagę


