
Projekt „Ponadnarodowe kooperacje 
szansą na rozwój zawodowy” 

 
Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna  

2020-1-PL01-KA102-079749, MOBILNOŚĆ 1 



Adresaci projektu: Uczniowie klas I, II, III technikum w Zespole Szkół 

im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie roku szkolnego 2020/21: 

 Technik ekonomista 

 Technik rachunkowości 

 Technik reklamy 

 Technik organizacji reklamy 

 

 

Rekrutacja: 

Termin: 14  kwietnia 2021 – 23 kwietnia 2021 

Wyłonionych:  

 12 uczniów z klas technikum 

ekonomista + 2 rezerwowych 

 2 uczniów z klas technikum 

rachunkowości 

 14 uczniów z klas technikum reklamy i 

organizacji reklamy 



 30 godzin zajęć z języka angielskiego 

 

Przygotowania do realizacji projektu: 

 5 godzin zajęć z języka greckiego 



Przygotowania do realizacji projektu: 

 25 godzin zajęć przygotowania kulturowego 

 3 godziny zajęć z psychologiem/pedagogiem  

 5 godzin zajęć przygotowania zawodowego 

 2 godziny zajęć BHP 



Dwutygodniowa mobilność zawodowa 

Miejsce:  

Platamonas, Pieria, Riwiera Olimpijska, Grecja 

Termin:  

17 maja – 28 maja 2021 roku 

 



Miejsca zagranicznej mobilności uczestników : 

Sun Beach Platamon Resort 



Miejsca zagranicznej mobilności uczestników : 

Hotel Posejdon Palace 



Miejsca zagranicznej mobilności uczestników : 

Hotel Golden Sun 



Efekty mobilności uczniów klas technikum 
ekonomicznego i rachunkowości 

 Poszerzenie wiedzy na temat organizacji stanowiska pracy 

 Rozwój umiejętności analizy potencjału, zasobów i oferty przedsiębiorstwa 

 Poszerzenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa 

 Rozwój umiejętności tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa 

 Umiejętność analizy potencjału rynku, oczekiwań klientów 

 Poszerzenie umiejętności obsługi specjalistycznych programów oraz programów 
Microsoft Office 

 Poszerzenie umiejętności pozyskiwania, opracowywania i analizy danych 
statystycznych 

 Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej 
 Rozwój wewnętrzny poprzez obcowanie z odmienną kulturą, w odmiennych 

warunkach przyrodniczych 

 Rozwój kompetencji językowych 

 Poznanie kultury greckiej 

 Poszerzanie ogólnej wiedzy  



Efekty mobilności uczniów klas 
technikum reklamy i organizacji reklamy 

 Poszerzenie wiedzy na temat organizacji stanowiska pracy 

 Umiejętność pozyskiwania dokumentacji fotograficznej obiektu, analizy 
dotychczasowych materiałów reklamowych 

 Rozwój umiejętności określenia potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie 
marketingu i reklamy 

 Rozwój umiejętności tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa 

 Umiejętność analizy potencjału rynku, oczekiwań klientów 

 Rozwój umiejętności opracowywania koncepcji wizualnych i graficznych                                  
oraz opracowywania ich w specjalistycznym oprogramowaniu 

 Poszerzenie wiedzy i umiejętności promowania przedsiębiorstwa w mediach, 
ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, w tym portali społecznościowych 

 Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej 
 Rozwój wewnętrzny poprzez obcowanie z odmienną kulturą, w odmiennych 

warunkach przyrodniczych 

 Rozwój kompetencji językowych 

 Poznanie  kultury greckiej 

 Poszerzanie ogólnej wiedzy 



Zajęcia z języka angielskiego 



Grupowe konsultacje projektowe 



Spotkania ze specjalistami z zakresu 

ekonomii, marketingu, hotelarstwa 



Jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne 

Grupy Projektowe <3 



Zajęcia, wycieczki kulturowe 

 i krajoznawcze zorganizowane  
przez OLYMPUS EDUCATION SERVICES 

Spacer ulicami Platamonas 



Wizyta w Paleos Panteleimonas 



Rejs na Wyspę Agyia Kiriaki 



Zamek Platamonas 



Litochoro i Wąwóz Enipeas 



Meteory 



Podsumowanie Mobilności 



... a w międzyczasie... 



... a w międzyczasie... 



... a w międzyczasie... 



... a w międzyczasie... 



Zalety realizacji projektu 

 Poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów 

 Doświadczenie zawodowe 

 Rozwój osobisty 

 Poznanie nowych miejsc, kultur 

 Nawiązanie nowych znajomości, potencjalnych kontaktów 

zawodowych 

 Integracja grupy 



Opracowała: Agnieszka Mućka - szkolny koordynator projektu 
Zdjęcia: Hanna Bonecka, Dorota Cywińska, Agnieszka Mućka, Uczestnicy Staży 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  


