
 

 

Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-081234 pt. „Europa na celowniku”, realizowany  

w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Zakończyła się II mobilność w projekcie pod tytułem  

„Europa na celowniku”, nr 2020-1-PL01-KA102-081234 
 

Zakończyła się mobilność II grupy uczestników, do projektu pt. „Europa na celowniku”, 

realizowanego przez naszą placówkę, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie  

i Szkolenia Zawodowe. W ramach I wyjazdu 36 uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana 

Kilińskiego w Łodzi odbyło praktyki zagraniczne w Grecji.  

Najważniejszym celem projektu „Europa na celowniku” jest rozszerzenie oferty edukacyjnej 

naszej szkoły, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju oraz zdobycia doświadczenia 

zawodowego, a także podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych 

naszych uczniów oraz kadry pedagogicznej.  

W ramach praktyk TECHNICY HODOWCY KONI rozpoczęli swoje zajęcia od sprzątania 

terenu stadniny i czyszczenia koni, a następnie wykonywali zabiegi pielęgnacyjne (strzyżenie 

koni, kąpanie i opatrywanie drobnych otarć na skórze). Mieli okazję poznać także techniki  

i rodzaje hodowli oraz osobiście odbyć przejażdżki na różnych rasach koni. 

TECHNICY USŁUG FRYZJERSKICH zapoznali się z metodami i technikami 

przeprowadzania wybranych zabiegów fryzjerskich. Obserwowali zabieg koloryzacji włosów, 

uczyli się, jak wykonywać cięcie typu „bob”, a następnie asystowali przy wykonywaniu 

zabiegów fryzjerskich takich jak strzyżenie i kręcenie loków, mieli w swoich obowiązkach 

strzyżenie zarówno kobiet jak i mężczyzn i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry 

głowy oraz włosów. 

TECHNICY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU szlifowali swoje umiejętności pielęgnacji 

terenów zielonych - trawników, krzewów i żywopłotów. Nadawali żywopłotom odpowiedni 

kształt, nawadniali trawniki. Koncentrowali się głównie na terenach mocno zaniedbanych 

ucząc się metod przywracających tym miejscom właściwy wygląd i kondycję, pracowali 

także w winnicy, gdzie uczyli się dobierać odpowiedni sprzęt do specyfiki wykonywanej 

pracy, zajmowali się pielęgnacją roślin oraz urządzanie obiektów architektury krajobrazu.  

Czas wolny uczniowie spędzili na rejsie na wyspę Skiathos. Na statku mieli okazję nauczyć 

się typowo greckich tańców. Wszystko to sprawiło, że na moment zapomnieli  

o obowiązkach zawodowych, a jednocześnie nabrali sił i energii na kolejny tydzień praktyk. 

W trakcie rejsu uczniowie mogli też zażywać kąpieli słonecznych. Kolejną atrakcją pobytu 

młodzieży w Grecji było zwiedzanie jednej z najbardziej malowniczych formacji skalno-

klasztornej zwanej Meteorami. „Meteoros” (czyli „zawieszony w powietrzu”), to zbudowane 

na szczytach skał, nawet na wysokości pięciuset metrów klasztory, które powstawały tu od 

XIV w. Zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Młodzież 

poznała element kultury prawosławnej, ciekawym doświadczeniem była nauka procesu 

pisania ikon. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o kulturze greckiej  

w kontekście tradycji, historii i religii. Ponadto uczniowie zwiedzili Saloniki i górską wioskę 

Stary Panteleimon. 


