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Nasza szkoła
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi jest 
placówką kształcącą na kierunkach zawodowych, w skład 
której wchodzą: 

a. Technikum nr 21 przygotowujące do zawodów – technik 
usług fryzjerskich, technik ogrodnik, technik architektury 
krajobrazu, technik hodowca koni, technik optyk i technik 
pszczelarz; 

b. Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 kształcąca w zawodach 
- fryzjer i jeździec. Szkoła oferuje naukę w klasach jedno- 
oraz wielozawodowych. 

Uczniowie w trakcie procesu edukacyjnego kształcą się 
jednocześnie w trzech miejscach: w szkole, gdzie realizują 
przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz mają kontakt 
z wychowawcą; w zakładzie pracodawcy, u którego odbywają 
obowiązkowe praktyki zawodowe; w Laboratorium Produkcji 
Ogrodniczej, gdzie realizowana jest część przedmiotów 
dla zawodów rolniczych. Posiadamy nowe pracownie 
komputerowe oraz Centrum Multimedialne w bibliotece 
szkolnej. Na terenie szkoły znajdują się również pracownie 
fryzjerskie oraz architektury krajobrazu, pracownia optyczna 
i dla hodowców koni. 

Nadrzędnym celem wychowawczo-profilaktycznym, 
przyświecającym naszej placówce jest wychowanie 
ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego 
samodzielnie kształtować swoje życie jako szczęśliwe, 

wartościowe i ciekawe. Ponadto, szkoła zapewnia opiekę 
kadry pedagogicznej, która posiada odpowiednie kwalifikacje 
do pełnionych obowiązków oraz podejście do rozwijania 
pasji i zainteresowań naszych podopiecznych. Zaangażowana 
w realizację projektu była spora część członków rady 
pedagogicznej ZSR, w tym także Dyrekcja szkoły, która 
zajmowała się koordynacją spraw dotyczących projektu i jego 
realizacją. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone zostały 
także osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu 
wcześniejszych projektów europejskich w naszej szkole 
takich jak: „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką 
do wymarzonej klasy” – trwający 1,5 roku projekt dla 
architektów, ogrodników. W jego ramach były prowadzone 
np. kurs bukieciarstwa, staże w kwiaciarniach, kurs prawa 
jazdy z egzaminem (kat. B), kurs przedsiębiorczości 
z elementami rachunkowości; „Doskonalenie zawodowe 
drogą do sukcesu” – dwie edycje projektów dla fryzjerów, 
zakładające kształcenie i doskonalenie umiejętności 
zawodowych. Młodzież odbywała zajęcia i brała udział 
w warsztatach w pracowniach fryzjerskich i u pracodawców; 
„Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego” – 
dwa projekty dla uczniów różnych zawodów (drugi w trakcie). 
Prowadzonych było i jest wiele kursów, zajęć w pracowniach 
fryzjerskich i u pracodawców. Młodzież odbywała też staże 
u pracodawców; „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 
w ramach doposażenia szkoły.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej,
przyznanych przez Narodową Agencję w ramach Programu
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Publikacja
odzwierciedla stanowisko jej autorów i Komisja Europejska
oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
 
* Publikacja bezpłatna

Zespół Szkół Rzemiosła  
im. Jana Kilińskiego w Łodzi

ul. Żubradzka 2
91-022 Łódź

+48 42 651-78-98

skontakt@zsr.elodz.edu.pl
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Europa na celowniku
o programie praktyk zagranicznych

Projekt „Europa na celowniku” przygotowany oraz 
realizowany przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi 
we współpracy z greckim partnerem, firmą Olympus 
Education Services Single Member P.C. stanowił szansę na 
wprowadzenie edukacyjnych działań mobilnościowych do 
naszej szkoły. Termin realizacji projektu sięga od września 
2020 roku do grudnia 2021, z dwoma mobilnościami 
zaplanowanymi na maj/czerwiec 2021 oraz wrzesień/
październik 2021. Najważniejszym celem projektu „Europa 
na celowniku” było rozszerzenie oferty edukacyjnej 
ZSR, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju oraz 
zdobycia doświadczenia zawodowego, a także podniesienie 
kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych naszych 
uczniów i kadry pedagogicznej. Dzięki realizacji projektu 
zostały osiągnięte następujące cele szkoły w zakresie 

europejskiej mobilności i współpracy:
a. Zaimplementowanie na stałe do oferty naszej szkoły 

wyjazdów na zagraniczne staże oraz praktyki.
b. Podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami 

zagranicznymi oraz stworzenie podstaw pod dalszy jej 
rozwój oraz wspólną realizację kolejnych projektów 
ponadnarodowych.

c. Zmotywowanie uczniów oraz kadry pedagogicznej do 
podnoszenia swoich kompetencji językowych poprzez 
praktyczne pokazanie im korzyści z tego płynących.

d. Rozwój umiejętności oraz zwiększenie kompetencji 
kadry w zakresie zarządzania i realizacji projektów 
międzynarodowych, pozwalających na wdrożenie 
w przyszłości kolejnych tego typu inicjatyw.

e. Wprowadzenie na stałe do sposobu funkcjonowania 
młodzieży z naszej szkoły nawyków ciągłego uczenia 
się i samodoskonalenia, niezbędnych w tak szybko 
zmieniającym się świecie.

f. Wprowadzenie do realizowanych programów nauczania 
nowych metod i podejść do pracy z młodzieżą, 
zawierających również tak istotne obecnie formy 
kształcenia nieformalnego.

g. Europeizacja działań szkoły poprzez wzmocnienie 
postrzegania ZSR jako placówki nowoczesnej, dążącej do 
osiągnięcia najwyższych standardów europejskich oraz 
wychowującej przyszłych obywateli wspólnej Europy.

Szkoła realizuje programy skonstruowane komplementarnie 
dla obowiązującej podstawy programowej. Ta nie zawiera 
jednak wystarczającej przestrzeni dla kształtowania 
umiejętności praktycznych, których od absolwenta szkoły 
oczekują pracodawcy, w związku z dynamicznie zmieniającymi 
się oczekiwaniami klientów, tak pod względem kreatywnym, 
jak i technologicznym. Naszym zadaniem jest więc 
wyposażyć uczniów w nowe umiejętności 
wykraczające poza szkolny program, 
zwiększyć liczbę tygodni praktycznego 
kształcenia w rzeczywistym 
środowisku pracy, aby dostosować 
umiejętności opuszczającego nasze 
mury absolwenta do oczekiwań 
pracodawców. Realizacja projektu była 
odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby 
zarówno naszej placówki, jak i samych 
uczniów w zakresie ich szkolenia 
zawodowego. Przede wszystkim, 
zgodnie z potrzebami wskazywanym 
przez nas w Europejskim Planie Rozwoju 
szkoły, a także jako obszary wymagające 
poprawy, umożliwiliśmy w ten sposób 
odbycie większej ilości praktyk zawodowych 
skupiających się na rozwoju kompetencji twardych, 
ściśle związanych z wybranymi przez uczniów kierunkami 
kształcenia. Uczestnicy zdobyli także doświadczenie w pracy 
w środowisku międzynarodowym, co pozwoliło im przełamać 
bariery i obawy przed kontaktami z ludźmi oraz podmiotami 
pochodzącymi z innego niż Polska kraju, a jednocześnie 
uświadomiło, że nawet w obrębie tej samej branży i tego 
samego zawodu, bądź stanowiska pracy, mogą występować 
różnice, które należy mieć na uwadze myśląc w przyszłości 
o mobilności zawodowej. Udział w projekcie był też szansą 
dla wszystkich uczestników (uczniów oraz towarzyszących 
im nauczycieli) na podniesienie umiejętności językowych, 
zarówno w zakresie języka angielskiego, który był głównym 
językiem wykorzystywanym podczas mobilności, jak 
i podstawowych zwrotów i słów w języku greckim. 
To następna korzyść wpisująca się doskonale w uzupełnianie 
realnych braków wśród uczniów oraz kadry naszej szkoły 
i jednocześnie realizująca kolejne cele naszego EPR.

 

72 uczniów ZSR 
            im. Jana Kilińskiego w Łodzi  
            na praktykach w Grecji

2 mobilności  
17.05 – 28.05.2021

27.09 – 08.10.2021

28 
               techników 
                   usług
                     fryzjerskich/
                     fryzjerów

25      techników 
                  hodowców 
                    koni

19 
                techników 
                   architektury 
                     krajobrazu
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Cele projektu
doświadczenie, wiedza, świadomość,  
otwartość, kompetencje

Najważniejszym celem projektu „Europa na celowniku” 
było rozszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły, 
stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju oraz 
zdobycia doświadczenia zawodowego, a także podniesienie 
kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych naszych 
uczniów i kadry pedagogicznej. Został on osiągnięty dzięki 
realizacji wyznaczonych celów szczegółowych takich jak:

a. Włączenie w ramy projektu uczniów z 3 kierunków 
kształcenia z Technikum oraz 1 kierunku ze Szkoły 
Branżowej – były to osoby, które nie brały wcześniej 
udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.

b. Zorganizowanie dwóch 2-tygodniowych mobilności 
zagranicznych w roku 2021 dla łącznej grupy 72 uczniów 
(2 grupy po 36 osób) następujących specjalności: technik 
hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik 
usług fryzjerskich oraz fryzjer.

c. Umożliwienie podniesienia poziomu znajomości języków 
obcych 72 uczniom oraz 6 nauczycielom zaangażowanym 
w projekt.

d. Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 72 uczestników 
projektu, dzięki zdobyciu nowych doświadczeń 
zawodowych oraz kompetencji społecznych.

e. Wyrównanie szans dla przynajmniej 30 uczniów 
o mniejszych szansach.

f. Zwiększenie poziomu świadomości międzykulturowej, 
a także wypracowanie otwartości na pojawiające się 
dzięki niemu szanse.

g. Nawiązanie 4 długofalowych partnerstw 
międzynarodowych z podmiotami sektora kształcenia 
i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami 
wybranych branży.

h. Zastosowanie europejskich metod walidacji 
oraz certyfikacji, a także narzędzi powodujących 
rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą 
do potwierdzenia przebytego w czasie projektu procesu 
rozwoju oraz nabytych kompetencji dla 72 uczniów 
zakwalifikowanych do projektu.

i. Przygotowanie przez nauczycieli, którzy wzięli udział 
w mobilnościach, wskazówek dotyczących modernizacji 
i wyposażenia pracowni zawodowych tak, aby mogły 
służyć uczniom w uzyskiwaniu kompetencji na 
najwyższym europejskim poziomie.

Do projektu zakwalifikowanych zostało 72 uczniów ZSR 
w Łodzi. Wyjechali oni na 2 mobilności w grupach po 36 osób 
każda, składających się z:

a. 25 uczniów z kierunku technik hodowca koni,
b. 19 uczniów z kierunku technik architektury krajobrazu,
c. 28 uczniów łącznie z kierunków technik usług fryzjerskich 

oraz fryzjer. 

Realizacja projektu jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby 
naszej placówki, jak i samych uczniów. Zgodnie z obszarami 
wskazywanymi przez nas w Europejskim Planie Rozwoju 
szkoły, umożliwiliśmy w ten sposób odbycie większej 
ilości praktyk zawodowych skupiających się na rozwoju 
kompetencji twardych, ściśle związanych z wybranym przez 
uczniów kierunkiem kształcenia. Uczestnicy zdobyli także 
doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, co 
pozwoliło im przełamać bariery i obawy przed kontaktami 
z osobami oraz podmiotami zagranicznymi. 

Młodzież otrzymała szansę na zdobycie nowych doświadczeń 
oraz kompetencji zawodowych, podniesienie znajomości 
języków obcych, co wpłynęło bezpośrednio na zwiększenie 
ich szans na rynku pracy, podobnie jak nabyte i rozwinięte 
podczas trwania projektu umiejętności miękkie.
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Technik hodowca koni
25 uczniów, 80 godzin praktyk

Uczniowie z kierunku technik hodowca koni rozwinęli 
kompetencje zawodowe, językowe oraz umiejętności miękkie, 
w tym te społeczne i personalne. Po odbyciu praktyk uczeń:

 » organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, przepisami bhp, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 » stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 » charakteryzuje cechy osobnicze rożnych ras i typów 
użytkowych koni;

 » charakteryzuje metody treningu koni sportowych, 
rekreacyjnych i terapeutycznych;

 » określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni;
 » rozpoznaje rodzaje pasz dla koni i określa warunki ich 

przechowywania;
 » określa typy użytkowe koni;
 » charakteryzuje cechy osobnicze rożnych ras i typów 

użytkowych koni;
 » charakteryzuje metody treningu koni sportowych, 

rekreacyjnych i terapeutycznych;
 » dobiera systemy utrzymania dla rożnych ras i grup koni;
 » dokonuje pomiarów parametrów fizjologicznych koni;
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 » wykonuje czynności związane z codzienną pielęgnacją 
koni i obsługą stajni;

 » planuje wyposażenie stajni i budynków towarzyszących 
z uwzględnieniem potrzeb koni i zasad dobrostanu 
zwierząt; 

 » dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni; 
 » rozpoznaje narowy i nałogi koni i zapobiega im; 
 » rozpoznaje objawy chorób koni;
 » sporządza dokumentację dotyczącą pracy hodowlanej;
 » rozpoznaje maści i odmiany koni oraz dokonuje opisu 

identyfikacyjnego koni; 
 » ocenia kondycję i pokrój koni oraz dokonuje pomiarów 

zoometrycznych koni; 
 » wychowuje i oswaja młode konie;
 » dostosowuje żywienie i pojenie do budowy i fizjologii 

układu pokarmowego koni;
 » określa znaczenie składników pasz w żywieniu koni;
 » dobiera pasze stosowane w żywieniu koni oraz ocenia 

ich jakość;
 » przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;
 » wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne u koni;
 » przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprzęgu;
 » dosiada konia, jeździ stępem, kłusem anglezowanym, 

ćwiczebnym oraz galopem;
 » wykonuje elementy i figury ujeżdżeniowe w stępie, 

kłusie i galopie;
 » dobiera i dopasowuje sprzęt jeździecki do formy 

użytkowania konia;
 » dobiera i kompletuje ubiór jeździecki;
 » wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą 

sprzętu jeździeckiego.
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Technik architektury krajobrazu
19 uczniów, 80 godzin praktyk

Uczniowie z kierunku technik architektury krajobrazu 
rozwinęli kompetencje zawodowe, językowe oraz 
umiejętności miękkie, w tym te społeczne i personalne. 
Po odbyciu praktyk uczeń:

 » organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, przepisami bhp, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 » stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 » rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych;

 » rozróżnia czynniki siedliska roślin;
 » rozpoznaje typy i rodzaje gleb;
 » rozróżnia sprzęt i maszyny stosowane do uprawy 

i pielęgnacji roślin ozdobnych;
 » rozróżnia rodzaje zabiegów uprawowych;
 » klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
 » rozpoznaje chwasty, choroby i szkodniki roślin 

ozdobnych;
 » rozróżnia rodzaje zabiegów stosowanych w pielęgnacji 

terenów zieleni;
 » określa typy i zasoby krajobrazu;
 » wykonuje rysunki odręczne z zastosowaniem różnych 

technik rysunkowych;
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 » sporządza rysunki techniczne odręcznie oraz 
z wykorzystaniem technik komputerowych;

 » rozróżnia rodzaje obiektów terenów zieleni;
 » odczytuje informacje z planów zagospodarowania 

przestrzennego;
 » klasyfikuje grunty i określa ich przydatność do budowy 

obiektów architektury krajobrazu;
 » określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu 

krajobrazu;
 » określa zastosowanie podstawowych grup roślin 

w obiektach architektury krajobrazu;
 » dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą 

i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 » wykonuje prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach 

roślin ozdobnych;
 » dobiera technologie produkcji roślin do warunków 

przyrodniczych i ekonomicznych;
 » ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania 

obiektów architektury krajobrazu;
 » przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji 

roślinnych;
 » opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów 

roślinnych;
 » planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
 » posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem 

ogrodniczym;
 » przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
 » wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
 » projektuje i wykonuje dekoracje roślinne;
 » wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu 

elementów małej architektury krajobrazu;
 » wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych 

form architektonicznych;
 » wykonuje zabiegi związane z konserwacją elementów 

małej architektury krajobrazu.
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Technik usług fryzjerskich/fryzjer
28 uczniów, 80 godzin praktyk

Uczniowie z kierunku technik usług fryzjerskich/fryzjer 
rozwinęli kompetencje zawodowe, językowe oraz 
umiejętności miękkie, w tym te społeczne i personalne. 
Po odbyciu praktyk uczeń:

 » organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, przepisami bhp, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 » stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;

 » przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 » rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób 
dorosłych;

 » rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich 
właściwości;

 » charakteryzuje budowę i fizjologię włosów;
 » rozpoznaje uszkodzenia włosów;
 » charakteryzuje budowę i funkcje skóry;
 » rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy;
 » charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów 

fryzjerskich;
 » rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów 

fryzjerskich;
 » rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów 

fryzjerskich;
 » określa wyposażenie salonu fryzjerskiego;
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 » ocenia stan włosów i skóry głowy;
 » dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry 

głowy;
 » organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu 

fryzjerskiego;
 » określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy 

i skórę głowy;
 » dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 » wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem 

rożnych metod i technik; 
 » wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
 » udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów;
 » określa indywidualne cechy urody klienta;
 » dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
 » dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów 

strzyżenia;
 » przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje 

do określonej linii fryzury;
 » ustala etapy strzyżenia;
 » wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich 

i dziecięcych;
 » wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu 

twarzy klienta;
 » określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów 

ondulacji i prostowania włosów;
 » określa etapy ondulowania i prostowania włosów;
 » dobiera techniki ondulowania i prostowania włosów;
 » dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów 

ondulowania i prostowania;
 » wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania;
 » określa sposoby korygowania błędów podczas 

strzyżenia i ondulowania włosów;
 » dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po 

chemicznych zabiegach fryzjerskich;
 » określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji 

włosów;
 » określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji 

włosów na strukturę i wygląd włosów;
 » dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania 

i koloryzacji włosów;
 » dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody 

oraz fryzury klienta;
 » dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
 » sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania 

i koloryzacji włosów; 
 » wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów.
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Program kulturowy
Meteory, Skiathos, Saloniki, zamek w Platamonas,  
Paleos Panteleimonas

Uczestnicy projektu brali udział w programie edukacyjno-
kulturowym. Składały się na niego dwie całodniowe 
wycieczki w czasie wolnym od praktyk, jedna związana 
z rejsem statkiem na malowniczą grecką wyspę, druga 
– z religią i kulturą Grecji oraz Europy, czyli zwiedzanie 
klasztorów w Meteorach, podczas której grupa zatrzymała 
się w wytwórni ikon. Tam dowiedzieli się w jaki sposób 
oraz z jakich materiałów są tworzone te religijne symbole. 
Uczniowie mieli oczywiście możliwość poznania ich historii 
oraz znaczenia. Główną częścią wyjazdu było zwiedzanie 
klasztoru w Meteorach – miejscu, gdzie w XVI wieku 
greccy kapłani wybudowali monastyry, potocznie nazywane 
klasztorami wiszącymi w powietrzu. Zwiedzając jeden z nich 

grupa dowiedziała się, dlaczego zostały wzniesione tak 
wysoko w górach, kto był ich założycielem oraz jak wygląda 
życie codzienne mnichów. Przy tej okazji przewodnik podzielił 
się również wiedzą na temat religii dominującej w Grecji – 
prawosławia. Młodzież mogła się przekonać jak wiele łączy 
różne kultury i religie. W drodze powrotnej grupa zatrzymała 
się na punktach widokowych, gdzie wszyscy mieli czas na 
prywatne zdjęcia. Ostatecznie szczęśliwi i bogatsi o sporo 
nowych informacji uczniowie mogli cieszyć resztą dnia na 
greckiej plaży.

W ramach kolejnego etapu realizacji programu kulturowego 
uczestnicy projektu wybrali się na całodniowy rejs na wyspę 
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Skiathos, gdzie kręcono film „Mamma Mia”. Podczas tej 
podróży mogli poznać greckie tańce i piosenki, spróbować 
tamtejszych potraw oraz dowiedzieć się wielu ciekawych 
informacji na temat tradycji i kultury wyspiarskiej Greków. 
Ponadto, czas wolny umożliwił plażowanie na „złotej 
plaży”, zwiedzanie wyspy z możliwością zrobienia wielu 
pamiątkowych zdjęć. Załoga przygotowywała w międzyczasie 
obiad, piekąc tradycyjne souvlaki, podając do nich grecką 
sałatkę i sos tzatziki, czyli lokalne potrawy. W rytmie greckiej 
muzyki uczestnicy wrócili do portu i hotelu.

Program kulturowy to także wizyta w jednym z największym 
greckich miast – Salonikach. Odwiedzając je uczestnicy mieli 
szansę zobaczyć różne zabytki takie jak:

 » Biała Wieża, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
atrakcji turystycznych w tym greckim mieście. Ma 27 m 
wysokości i 23 m średnicy. Na jej szczycie znajduje 
się mniejsza wieża o wysokości 6 m stanowiąca punkt 
widokowy. Niegdyś wieża w Salonikach pełniła funkcję 
więzienia, w którym odbywały się egzekucje. 

 » Łuk Galeriusza, który został zbudowany dla uczczenia 
zwycięstwa bohatera nad Persami pod koniec III w. n.e. 
Powstał przy głównym skrzyżowaniu najważniejszych 
arterii miejskich w starożytności. Do dzisiejszych 
czasów zachowały się tylko jego fragmenty. Łuk stoi 
przy jednej z największych i najpopularniejszych ulic 
w Salonikach – Egnatii. Bogato zdobiona budowla była 
wykonana z czerwonego kamienia. Reliefy wykonane na 
Łuku przestawiają głównie zwycięstwa Galeriusza nad 
Persami. 

 » Bazylikę Św. Dymitra, czyli największy kościół 
w Grecji, liczący ponad 40 m długości. Jego obecny 
wygląd to zasługa odbudowy, jaka miała miejsce po 
tragicznym pożarze z 1917 roku, przy okazji której 
architekci wzorowali się na układzie bazyliki z VII 
w. Ta pięcionawowa świątynia w czasach władzy Turków 
została przekształcona na meczet. Uwagę turystów 
przyciąga przede wszystkim starożytne sklepienie, 
kolumny i mozaiki wyobrażające świętego męczennika. 

Ponadto, po praktykach w czasie wolnym uczniowie 
odwiedzili XII-wieczny zamek w Platamonas, czyli twierdzę 
wzniesioną w XI w. przez krzyżowców, zdobytą później 
w 1470 roku przez Wenecjan, a następnie w 1556 r. przez 
Turków. Ruiny zamku aktualnie są miejscem wydarzeń 
kulturalnych Grecji. W inne wolne popołudnie nasza młodzież 
odwiedziła także małe górskie miasteczko na zboczach 
Olimpu – Paleos Panteleimonas, słynące z uprawy typowych 
dla Grecji owoców Koumaro oraz wyrabiania miodów i innych 
przetworów z kasztanów. Mogli stamtąd podziwiać wspaniałą 
panoramę Riwiery Olimpijskiej.
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Rezultaty projektu
doskonalenie umiejętności, podniesienie  
kompetencji, kształtowanie postaw

Realizacja projektu „Europa na celowniku” niewątpliwie 
wpłynęła pozytywnie na naszą szkołę i wszystkie związane 
z nią osoby, od bezpośrednich beneficjentów począwszy, 
poprzez kadrę uczestniczącą w projekcie, pozostałych 
nauczycieli, kadrę zarządzającą, aż po wszystkich uczniów 
Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Wynika to z faktu, że 
działania projektowe doskonale wpisują się w potrzeby 
szkoły oraz jej uczniów – również te, które zostały zawarte 
w Europejskim Planie Rozwoju naszej placówki.

Przede wszystkim, udział w mobilności wpłynął na 
rozwój zawodowy uczniów, którzy wzięli w nim udział 
oraz polepszył ich sytuację na rynku pracy już na samym 
starcie. Zdobyte doświadczenie zawodowe, umiejętności 
oraz nabyte kompetencje sprawiły, że stali się bardziej 
konkurencyjni w walce o zdobycie wymarzonej posady. 
Na tym jednak nie koniec. Mając styczność z różnymi 
firmami zagranicznymi, funkcjonującymi według innych zasad 
niż znane im polskie przedsiębiorstwa, wykorzystującymi 
inne techniki i technologie zrozumieli, że nauka w szkole to 
dopiero początek, a żeby być najlepszym (bo dla najlepszych 
zawsze znajdzie się praca) nie można przestać się uczyć 
i doskonalić swoich umiejętności. Otwarcie się na inne 
kultury i narodowości zachęciło uczniów do kontynuowania 
mobilności edukacyjnej, a w przyszłości do wzięcia pod uwagę 
skorzystania z mobilności zawodowej, którą ułatwia nam 
członkostwo w UE. To z kolei przełożyło się bezpośrednio 
na chęć nauki języków, bo to właśnie brak lub utrudniona 
komunikacja jest najczęściej podnoszonym przez sceptyków 
argumentem przeciwko edukacyjnym bądź zawodowym 
wyjazdom zagranicznym.

Przygotowywanie, wzięcie udziału w organizacji oraz 
nadzorowaniu projektu, jego ocena, jak i wyciągnięcie z tego 
wniosków na przyszłość były bezcennym doświadczeniem 
dla kadry zarządzającej naszej szkoły. Pomimo zrealizowania 
różnego rodzaju projektów europejskich w naszej placówce, 
po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z mobilnością 
transgraniczną. Pomyślne przeprowadzenie całego projektu 
dało podstawy do podjęcia prób umocnienia współpracy 
z poznanymi partnerami międzynarodowymi oraz 
organizowania kolejnych inicjatyw tego typu, a docelowo, jak 

wskazujemy w Europejskim Planie Rozwoju, wprowadzenia 
na stałe zagranicznych praktyk i staży zawodowych do oferty 
edukacyjnej Zespołu Szkół Rzemiosła.

Nauczyciele, którzy wzięli udział w wyjazdach mieli nie 
tylko okazję rozwinąć swoje kompetencje językowe, 
poznać metody i metodologie szkolenia zawodowego poza 
granicami Polski, ale także rozwinąć kompetencje zarówno 
w zakresie zarządzania ludźmi, obsługi dokumentacji 
projektowej, reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych oraz 
nawiązywania i rozwijania współpracy międzynarodowej. 
Zdobyte w ten sposób doświadczenie wpłynęło na poprawę 
jakości kształcenia w naszej szkole oraz lepsze dopasowanie 
stosowanych metod oraz zawartych treści do wymogów nie 
tylko wskazanej przez ministerstwo podstawy programowej, 
ale również do realnych wymagań rynku pracy i oczekiwań 
jakie przed absolwentami stawiać będą ich przyszli 
pracodawcy.

Zgodnie z założeniami projektu, jednym z efektów 
mobilności było także przygotowanie przez wyjeżdżających 
nauczycieli informacji i wskazówek dotyczących przyszłej 
modernizacji pracowni zawodowych tak, aby ich wyposażenie 
umożliwiało szkole kształcenie absolwentów, którzy bez 
obaw będą mogli ubiegać się o miejsca pracy we wspólnej 
Europie. Niewątpliwie, takie zmiany zostały zauważone 
przez obecnych uczniów szkół podstawowych, dla których 
możliwość uczenia się w nowoczesnej placówce, dbającej 
o jak najwyższe standardy nauczania zawodowego, 
skorelowane bezpośrednio z wymogami nie tylko polskich, ale 
i europejskich pracowników, co może być olbrzymią zachętą 
do skierowania swych kroków w stronę ZSR. Dla samej 
szkoły przełoży się to na sukces w postaci większej ilości 
uczniów kolejnych roczników.
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Certyfikaty
formalne potwierdzenie 
zdobytych umiejętności

Każdy z uczestników, który odbył praktykę w ramach 
projektu, otrzymał dodatkowe potwierdzenia zdobytych 
umiejętności oraz realizacji programu szkolenia zawodowego, 
w formie: certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk, 
wystawionego przez partnera zagranicznego, certyfikatu 
potwierdzającego odbycie kursów przygotowawczych, 
wystawionego przez szkołę, w tym z języka angielskiego 
i greckiego, kulturowego, pedagogicznego oraz dzienniczków 
praktyk i Certyfikatu Europass Mobilność.

1. Certyfikat odbycia kursów: językowego (język angielski 
i grecki), pedagogicznego oraz kulturowego, wystawiony 
przez szkołę oraz osoby przeprowadzające szkolenie 
– został przekazany uczestnikom po zakończeniu 
przygotowań.

2. Certyfikat potwierdzający odbycie praktyk, podpisany 
zarówno przez partnera zagranicznego, jak i szkołę. 
Do certyfikatu dołączony został wykaz kompetencji 
i kwalifikacji nabytych w jej trakcie. Aby ułatwić 
walidację rezultatów praktyki na rynku europejskim, 
certyfikat i wykaz przygotowany został w języku polskim 
i angielskim.

3. Dziennik praktyk – wypełniany przez uczniów codziennie 
podczas praktyk, przygotowany przez nauczycieli 
ze szkoły we współpracy z greckim partnerem, 
a potwierdzony przez opiekuna po konsultacjach 
z partnerem oraz firmą, w której praktykant odbywał 
swoją mobilność. Dziennik praktyk był prowadzony 
w języku polskim i potwierdził wykonywane czynności 
za granicą.

4. Certyfikat Europass Mobilność, wykorzystany jako 
potwierdzenie zarówno odbycia praktyk, jak i pełny 
opis zakresu programowego, kwalifikacji i kompetencji 
nabytych w trakcie praktyki. Dokument ten służy 
również jako system weryfikacji jakości projektu  
i może zostać wykorzystany przez naszych uczniów 
w poszukiwaniu przyszłej pracy.
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Partner grecki
Organizacja, która zyskała największe uznanie w naszych 
oczach i tym samym została wybrana na partnera 
przyjmującego, to grecka firma Olympus Education Services 
Single Member P.C. (OES). Posiada ona wiele pozytywnych 
referencji, w tym od 2 polskich szkół kształcących 
w zawodzie technik hodowca koni, co zasługuje na 
dodatkowe uznanie, ponieważ uchodzi on w wielu 
państwach Europy za jeden z najtrudniejszych w organizacji 
praktyk i staży zawodowych. Lokalizacja także okazała 
się być zaletą działającą na korzyść partnera, bowiem 
oprócz zdobywania doświadczenia oraz pogłębiania swoich 
kompetencji, wyjazd był dla uczestników projektu okazją do 
poznania jednego z ważniejszych, z punktu widzenia kultury 
i historii kraju, jakim jest Grecja. 

Posiadane przez OES doświadczenie jako instytucji 
przyjmującej, zajmującej się przygotowaniem 
harmonogramu oraz organizacją praktyk zawodowych 
na wysokim poziomie pokazuje, że jest to partner godny 
zaufania, mający dodatkowo szansę stać się dla nas źródłem 
inspiracji i motywacji do angażowania się w przyszłości 
w podobne inicjatywy. Posiadając rozbudowaną bazę 
kontaktów, partnerów, współpracowników oraz 
pracodawców, z którymi współpracuje od lat zarówno 
na polu biznesowym, jak i edukacyjnym, gwarantuje 
przygotowanie wartościowych zajęć dopasowanych do 
potrzeb współczesnego rynku pracy.
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Zespół Szkół Rzemiosła  
im. Jana Kilińskiego w Łodzi

ul. Żubradzka 2
91-022 Łódź

+48 42 651-78-98
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