PO DOŚWIADCZENIE

NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Projekt pt. „Po doświadczenie na europejskim rynku pracy!”, nr 2019-1-PL01-KA102-061807
realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

O SZKOLE

T

PRAKTYKI
ZAWODOWE

24.08.2020 – 04.09.2020
05.10.2020 – 16.10.2020

ramach realizowanego w okresie 01/10/2019 – 31/12/2020
przez Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie projektu nr
2019-1-PL01-KA102-061807, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe odbyły się 2 mobilności
zagraniczne uczestników projektu
w regionie północnej Grecji. W sumie
w projekt zaangażowanych zostało
60 uczniów szkoły, wśród których
znalazły się również osoby o tzw.
mniejszych szansach. Wyjazdy obejmowały 12-dniowe programy, w ramach których uczniowie mieli okazję

zarówno odbyć swoją obowiązkową
praktykę, pracując w miejscach przygotowanych przez greckiego partnera
oraz przedsiębiorstwa wybranych
branży, jak i zrealizować program kulturowy, dający pole do rozwoju kompetencji społecznych.
Podczas całego pobytu zagranicą
uczniowie pracowali w ramach swoich kierunków kształcenia, zdobywając szereg kompetencji zawodowych,
międzykulturowych i osobistych.

W
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echnikum
Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa
Kieślowskiego z siedzibą przy ulicy
Polnej 7 w Warszawie powstało
w 2017 r., po wprowadzeniu reformy
oświaty. Określając profil szkoły
brano pod uwagę przede wszystkim obecne zapotrzebowania rynku
pracy, przekładające się bezpośrednio na późniejsze możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczniów
i absolwentów. Obecnie placówka
kształci młodzież w 5 zawodach:
Technik informatyk, Technik programista, Technik realizacji nagrań
i nagłośnień, Technik realizacji nagrań
oraz Technik realizacji nagłośnień.
Celem działalności TKK jest umoż-

liwienie uczniom zdobycia wiedzy
i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W ramach cyklu
kształcenia podejmowane są działania stwarzające warunki do rozwoju
kompetencji kluczowych, a także
zawodowych, kreując przestrzeń do
realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych – szkoła posiada dobrą bazę
dydaktyczną, a ponadto podejmuje
się uczestnictwa w dodatkowych
inicjatywach. Jedną z nich stanowił
właśnie niniejszy projekt, na którego
realizację przyznano placówce środki
z Programu Erasmus+.
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O PROJEKCIE

C

hęć realizacji projektów
o skali ponadnarodowej,
wykorzystując przy tym możliwości, jakie stwarza Unia
Europejska wynika u przedstawicieli Technikum Kinematograficzno- Komputerowego
im. Krzysztofa Kieślowskiego
z przeprowadzonej diagnozy
potrzeb. Na jej podstawie
opracowano też założenia
w obszarze europejskiej mobilności i współpracy. Dzięki
wywiadom z uczniami, rodzicami, dyskusjom na radach
pedagogicznych, radach rodziców oraz przy współpracy
z absolwentami uzyskano
opinie na temat kluczowych
potrzeb i możliwości rozwoju
szkoły w przyszłości.
Realizacja projektu międzynarodowego pozwoliła na
zaspokojenie wielu z nich.
Poszerzenie bazy partnerów, otwarcie szkoły na
nowe możliwości, wskaza-
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nie uczniom i nauczycielom
drogi rozwoju poprzez inicjatywy
europejskie/międzynarodowe przyczynia się
do ogólnego wzrostu potencjału placówki oraz poprawy
jej prestiżu, dając impuls do
rozwoju stosowanych metod
nauczania oraz oferty edukacyjnej.
Za podstawowy cel projektu uznaje się umożliwienie
uczniom TKK rozwoju edukacyjnego, zawodowego oraz
osobistego z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i technologii oraz zwiększenie ich szans na znalezienie
pracy w przyszłości poprzez
włączenie w działania szkoły
inicjatyw kształcenia zawodowego na poziomie europejskim.

CELE

PROJEKTU
1. Wspieranie uczniów w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy
oraz umiejętności przekładających się na rozwój kompetencji
w konkretnych zawodach;
2. Rozwój umiejętności branżowych
uczestników w związku z wykorzystaniem doświadczeń zebranych w trakcie mobilności, w tym
wiedzy praktycznej w zakresie
technologii informatycznej i realizacji nagrań i nagłośnień;
3. Organizacja dwóch wyjazdów
na 2-tygodniowe praktyki zagraniczne do Grecji dla w sumie 60
uczniów;
4. Udział w projekcie co najmniej 10 7. Udoskonalenie umiejętności językowych uczniów, zarówno
osób z mniejszymi szansami;
w zakresie codziennych kon5. Zwiększenie szans na zatrudtaktów i wykorzystania języka
nienie poprzez zmotywowanie
potocznego, jak i słownictwa spedo otwierania swoich przedsięcjalistycznego. Lepsza znajomość
biorstw usługowych i firm w Warjęzyka angielskiego oraz podstaszawie i regionie;
wowa greckiego umożliwia na6. Rozwój
współpracy
między
wiązanie kontaktu z europejskimi
szkołą a partnerami i pracodawklientami, którzy coraz chętniej
cami, która umożliwia wykorzykorzystają z usług w Polsce. Postanie nowych metod kształcenia
nadto wpływa to na przełamyi tworzy podstawę związaną z euwanie barier językowych wśród
ropejskimi standardami edukacji
naszej młodzieży;
i pracy;
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8. Poznanie
standardów
pracy
w innych krajach europejskich.
Wpływa to na zniwelowanie
przeszkód związanych z mobilnością zawodową, takich jak: bariery
kulturowe, niski poziom języka
obcego i brak odpowiednich kwalifikacji;
9. Zmotywowanie nauczycieli do
rozwoju znanych metod przekazywania wiedzy i poszerzenia ich
o nowe narzędzia edukacyjne.
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TECHNIK
INFORMATYK

W ramach 2-tygodniowych
praktyk
zagranicznych
uczestnicy wykonywali zadania zawodowe, wynikające z bieżących potrzeb
greckiej firmy informatycznej z zakresu projektowania,
tworzenia, konfigurowania,
administrowania i montowania sieci komputerowej,
przy wykorzystaniu poznanych metod i narzędzi, pod
okiem mentora. W ich zakres wchodziły następujące
czynności:
• Organizowanie stanowiska pracy;
• Obsługa urządzeń techniki komputerowej;
• Ochrona danych osobowych w systemach
informatycznych;
• Obsługa systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android, MacOS);
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• Konfiguracja
sprzętu
i oprogramowania komputerowego do różnych
zastosowań;
• Testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego;
• Instalacja i aktualizacja
systemu operacyjnego
i aplikacji;
• Wykrywanie zagrożeń
systemów
operacyjnych, np. wirusy, robaki
oraz zapobieganie zagrożeniom;
• Naprawa awarii systemów operacyjnych;
• Tworzenie kopi bezpieczeństwa
systemów
operacyjnych;
• Sporządzanie
dokumentacji
technicznej
urządzeń sieciowych;
• Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci
komputerowej;
• Rozpoznawanie
urządzeń sieciowych na podstawie opisu, symboli
graficznych i wyglądu;
• Poznanie urządzeń aktywnych:
przełącznik,
ruter, punkt dostępowy;
• Obsługa karty sieciowej;
• Używanie narzędzi do
monitorowania ruchu
sieciowego (Wireshark
i inne);
• Poznanie metod wyszu9

kiwania awarii lokalnej
sieci komputerowej;
• Stosowanie zasad konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych;
• Administracja
siecią
komputerową;
• Tworzenie
instalacji
strukturalnej;
• Montaż szafy rakowej;
• Zaciskanie przewodów
sieciowych oraz gniazd
ethernetowych;
• Testowanie i usuwanie problemów w sieci
strukturalnej;
• Instalacja switcha zarządzalnego;
• Konfiguracja
ruterów
i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang. firewall);
• Diagnostyka i naprawa
urządzeń komputerowych;
• Wykonywanie czynności montażowych;
• Serwisowanie sprzętu
komputerowego - laptopów, tabletów;
• Konfiguracja
podstawowych usług na Windows Server.
Pozwoliło im to nabyć
szereg kompetencji zawodowych,
wpisujących
się w implementowaną
w szkole podstawę programową.
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TECHNIK REALIZACJI
NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ
•
•

•
•
W ramach 2-tygodniowych
praktyk
zagranicznych
uczestnicy wykonywali zadania zawodowe, wynikające z bieżących potrzeb
greckiej firmy swojej branży,
przy wykorzystaniu poznanych metod i narzędzi, pod
okiem mentora. W ich zakres wchodziły następujące
czynności:
• Organizowanie stanowiska pracy;
• Stosowanie
technik
mikrofonowych: MM,
ORTF, AB, MS, XY,
Decca Tree;
• Działania na elementach
pomocniczych:
statywy i uchwyty do
pracy z mikrofonami;
• Planowanie
adaptacji
akustycznej planu nagraniowego;
• Wykonywanie adaptacji
14

•
•
•

•

•
•
•
•

akustycznej planu nagłośnieniowego;
Izolacja
akustyczna
i przygotowanie akustyczne pomieszczeń;
Tworzenie
połączeń
monofonicznych, stereofonicznych i wielokanałowych;
Analizowanie planu nagraniowego;
Instalowanie urządzeń
na planie nagraniowym;
Analizowanie dokumentacji technicznej mikrofonów;
Dobieranie mikrofonów
w oparciu o ich specyfikację techniczną;
Stosowanie
monofonicznych i stereofonicznych
technik
mikrofonowych;
Dobieranie technik mikrofonowych
odpowiednich dla danych
instrumentów;
Dokonywanie analizy
warunków
realizacji
dźwięku;
Przygotowywanie
komputera do pracy
z dźwiękiem;
Konfigurowanie i obsługiwanie
sprzętowych
konsolet mikserskich;
Dobieranie i rozmieszczanie urządzeń we
współpracy z realizato15

rem dźwięku, w oparciu
o plan realizacji dźwięku;
• Analizowanie
danych
znamionowych urządzeń;
• Dobieranie urządzeń do
pracy w różnych systemach połączeń;
• Dobieranie parametrów
urządzeń w oparciu
o istniejące połączenia;
• Stosowanie zasad kosztorysowania;
• Dobieranie sprzętu do
realizacji nagłośnienia
zgodnie z wymaganiami
akustyki, wykonawców
i realizatora dźwięku;
• Analizowanie dokumentacji technicznej sceny;
• Rozmieszczanie urządzeń
nagłaśniających
zgodnie w wymogami
akustyki, wykonawców
i realizatora dźwięku;
• Konfigurowanie systemów nagłośnieniowych
i odsłuchowych;
• Posługiwanie się przewodowymi systemami
mikrofonowymi;
• Stosowanie różnych technik omikrofonowania.
Pozwoliło im to nabyć
szereg kompetencji zawodowych,
wpisujących
się w implementowaną
w szkole podstawę programową.

16

17

18

19

PROGRAM
KULTUROWY
wchodziły 24 klasztory, jednak dziś
tylko 6 z nich jest zamieszkałych – 2
żeńskie i 4 męskie. Uczniowie mieli
także okazję odwiedzić pracownię ikon, w której dowiedzieli się jak
w tradycyjny sposób pisze się (a nie
rysuje, jak mogłoby się wydawać)
ikony bizantyjskie.
Kolejną atrakcją był rejs na wyspę
Skiathos, dokąd uczniowie TKK udali
się na statku Kapitana Kostasa. Słynie
on m.in. z tego, że kręcono tam fragmenty musicalu „Mamma Mia!”. Rodzina Kostasa i jego załoga nauczyli
wszystkich typowo greckich tańców,
takich jak Zorba, czyli po grecku Syrtaki. Można się było nawet pobawić
w rytm polskich hitów! Na samej wyspie zwiedzieli miasteczko Skiathos,
będące jej stolicą, mogąc poczuć
typowo wyspiarski grecki klimat,
przechadzając się wąskimi uliczkami
i podziwiając widok na port i nadmorskie knajpki. Wszystko to sprawiło,
że uczniowie na moment zapomnieli
o obowiązkach zawodowych, a jednocześnie nabrali sił i energii na kolejny tydzień praktyk!

P

oza merytorycznym programem praktyk,
w ramach którego młodzież nabyła szereg kompetencji zawodowych, obie mobilności
w dni weekendowe i w czasie wolnym od zajęć
obfitowały w atrakcje związane z realizacją programu edukacyjno-kulturowego. Obejmował on
wycieczki do najważniejszych punktów północnej Grecji i pozwalał na zetknięcie się z bogatą
historią państwa przyjmującego.
Uczniowie Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Warszawie mieli przede wszystkim okazję
odwiedzić „zawieszone między niebem a ziemią” Meteory i wybudowane na nich prawosławne klasztory. Od 1981r. wpisane są one na
światową listę zabytków dziedzictwa UNESCO.
Przejechali przepiękną trasą zatrzymując się
w najbardziej zachwycających punktach widokowych, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Wisienką na torcie była wizyta w klasztorze
św. Varlaama w towarzystwie pani przewodnik, która przekazała młodzieży dużo cennych
informacji, m.in. wskazując główne różnice między religią chrześcijańską a prawosławną oraz
przybliżając tajniki życia mnichów czy sposoby
budowania tych zapierających dech w piersiach
monastyrów. Początkowo w skład kompleksu
20
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„

Podczas wyjazdu
największym doświadczeniem
(poza praktykami) był kraj,
klimat i kultura. To było dla mnie
coś nowego i wspaniałego!
22

W czasie wolnym od zajęć uczniowie
wybrali się na Zamek Krzyżowców
w Platamonas, który stanowi ważną
część historii regionu Pieria. Ta malowniczo położona nad wybrzeżem
morza Egejskiego budowla z XI wieku
w czasach Bizancjum, prócz szlaku
lądowego kontrolowała również szlak
morski z Eubei do Salonik. Obecnie
ruiny zamku są miejscem wydarzeń
kulturalnych, m.in. odbywającego się
w sierpniu Festiwalu Olimpu, a dla
uczniów była idealnym zakończeniem
pełnego wrażeń dnia.
Uczestnicy projektu mieli również
okazję odwiedzić górskie miasteczko
Stary Panteleimon (Paleios Panteleimonas). Ta 200-letnia wioseczka,
położona na zboczach niskiego
Olimpu, na wysokości 460 m n.p.m.,
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z zachowanymi domostwami,
kościółkiem i przepięknym placem porośniętym 200-letnimi
platanami to jak podróż w czasie.
Zbudowana głównie z kamienia
i drewna zachwyca swoim wyglądem i cudowną atmosferą,
a nawet w deszczowe dni doskonale widać stąd Zatokę Egejską.
Słynie z uprawy ziół i przysmaków wytwarzanych z owoców
rosnących na Olimpie, takich jak
miód z kasztana jadalnego czy
z owoców koumaro. Znajdują
się tu również m.in. liczne sklepy
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sze punkty miasta, m.in. kościół,
czyli Cerkiew św. Demetriusza,
Białą Wieżę, pomnik Aleksandra
Wielkiego, a na koniec młodzież
miała okazję także zobaczyć
tradycyjny targ Modiano, Plac
Arystotelesa i długą nadmorską
urokliwą promenadę – to właśnie w okolicy tych miejsc spędzili czas wolny.
Wszystkie punkty programu
obfitowały w zapierające dech
w piersiach widoki i wrażenia,
głównie ze względu na odmienny od polskiego grecki
klimat poszczególnych miejsc.
Pozwoliło to młodzieży nie tylko
otworzyć się na nowe, ale również doświadczyć na własnej
skórze południowej atmosfery,
nabywając jednocześnie szereg
kompetencji kulturowych i społecznych, zyskując także wiedzę
i nowe wiadomości o poszczególnych atrakcjach turystycznych, wpisujących się w historię
państwa przyjmującego.

z pamiątkami i knajpki, a młodzież z TKK miała okazję pospacerować wąskimi urokliwymi
uliczkami i chłonąć atmosferę
miasteczka w ramach jednego ze
słonecznych popołudni.
Uczniowie zwiedzili również
Thessaloniki, czyli drugie co do
wielkości miasto w Grecji. Założone zostało przez Kasandra,
jednego z generałów Aleksandra Wielkiego, a nazwane tak
na cześć jego córki Thessaloniki.
W krótkim czasie udało się zwiedzić z przewodnikiem najważniej-
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CERTYFIKATY

N

abyte efekty uczenia się i osiągnięcia uczestników, potwierdzone zostały certyfikatami i innymi
dokumentami przygotowanymi dla
każdego ucznia indywidualnie podczas realizacji projektu. Zostały one
następnie zaimplementowane do
szkolnego cyklu kształcenia zawodowego poprzez ich uwzględnienie
w szkolnych ocenach z praktyk lub
przedmiotów zawodowych.
Do wachlarza dokumentów służących walidacji efektów kształcenia
i ocenie przebytego procesu zaliczają
się:
Certyfikaty uczestnictwa – przygotowane przez greckiego partnera
celem potwierdzenia okresu spędzonego zagranicą na realizacji praktyk
zawodowych, wskazującego także
źródła finansowania inicjatywy, daty
mobilności oraz zaangażowane instytucje. Zostały podpisane zarówno
przez organizatorów ze strony szkoły,

jak i partnera greckiego, dając wyraz
zatwierdzeniu wszystkich aktywności
uczestników, ich postępów prac oraz
efektom końcowym zrealizowanego
kształcenia zawodowego. Wydano je
uczestnikom w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
Dokumenty
Europass-Mobilność
– poświadczają zdobyte umiejętności oraz doświadczenie podczas odbytego projektu. Zawierają wykaz
umiejętności i kwalifikacji zdobytych
w ramach mobilności, a dodatkowo
potwierdzają fakt odbycia stażu zawodowego w innym kraju UE niż kraj
zamieszkania, związanego z zawodem i profilem edukacji. Dają wyraz
zdobytym doświadczeniom zawodowym i wszelkiego typu kwalifikacjom.
Zapisy w nich uzgodnione zostały
z przedstawicielami instytucji partnerskiej, a dzięki wydaniu dokumentów w dwóch wersjach językowych
– polskiej i angielskiej, posłużą one
młodzieży nie tylko na polskim, ale
również zagranicznym rynku pracy.
Zaświadczenia o realizacji cyklu przygotowań językowych, kulturowych
i pedagogicznych – stanowią potwierdzenie zaangażowania uczniów
w zajęcia pozalekcyjne, a także przynajmniej części spośród rozwiniętych
w ich trakcie kompetencji miękkich,
takich jak umiejętność pracy w grupach, świadomość i wrażliwość kultu-
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rowa itp.
Indywidualne
Karty
Osiągnięć
Ucznia, wykorzystujące elementy
punktacji ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) – to
dokumenty wykorzystane do oceny
osiągnięć oraz kompetencji nabytych
przez uczestników podczas projektu.
Pozwoliły na ocenę poszczególnych
grup kompetencji u każdego z uczestników, a przygotowane zostały we
współpracy z partnerem greckim.
Dzienniczki praktyk – prowadzone

na bieżąco przez uczestników zostały wzięte pod uwagę przy wystawianiu ocen częściowych za
zrealizowaną praktykę zawodową
w ramach danego roku szkolnego.
Na ich podstawie oraz na podstawie
ocen na arkuszach oceny, uczniowie
zaliczali okres praktyk zawodowych
realizowanych zagranicą, celem ich
uwzględnienia w ocenach końcowo-semestralnych/końcowo-rocznych.
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PARTNER GRECKI

P

artnerem projektu była grecka instytucja edukacyjna – KIKA Mobility
Training Center LTD. To jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się
organizacji w regionie Grecji Centralnej,
która gwarantuje uczestnikom organizację projektu na wysokim poziomie.
W realizację praktyk zaangażowana jest
wykwalifikowana kadra specjalistów,
którzy służą merytorycznym wsparciem i pomagają w osiąganiu założonych
przez organizacje wnioskujące efektów
nauczania. Celem firmy jest rozwijanie
współpracy w zakresie kształcenia za-

wodowego i udzielanie pomocy młodym,
rozwijającym się ludziom poszukującym
pracy. W każdym projekcie KIKA stawia
na ich jakość, skupiając się na szkoleniach
przystosowujących młodzież do obecnie
panujących warunków pracy w Unii Europejskiej. Organizacja dysponuje również kontaktami z firmami w branży IT
oraz kinematograficznej, co ułatwiło organizację praktyk zagranicznych w konkretnych kierunkach zawodowych, do
których kierowane były działania w ramach niniejszego projektu.
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