SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
,,EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
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O projekcie
Wnioskodawcą projektu "Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość" był Zespół Szkół
Zawodowych w Giżycku a partnerami: Tellus (Group) Limited - WORK EXPERIENCE UK oraz ESMOVIA Sistema Practices s.l. W ramach realizacji kolejnego projektu trzydziestu dwóch uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych w Giżycku kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych w okresach od 09.05.2016 do 20.05.2016 i od 10.10.2016 do
21.10.2016 odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Plymouth
w Anglii i w Walencji w Hiszpanii. Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji
zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy
obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie
następujących celów szczegółowych: poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach
szkolnych i zastosowanie ich w praktyce (w renomowanych hotelach i restauracjach), podniesienie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym branżowym, kształtowanie kreatywnych
i mobilnych oraz otwartych postaw, podniesienie wiary we własne możliwości, a przez to zwiększenie
szans na przyszłe zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej, podniesienie wrażliwości
międzykulturowej poprzez poznanie odmiennej historii, kultury i tradycji, konfrontacja rozwiązań
stosowanych w hotelach i restauracjach w Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Celami projektu było
kształcenie i doskonalenie zawodowe jego uczestników, a także zdobycie i wykorzystanie posiadanej
już wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie im rozwoju osobistego oraz
możliwości zatrudnienia. Uczestnicy zdobyli nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym
poprawili swoje kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Uczniowie
zostali podzieleni na dwie 16 osobowe grupy. Pierwsza grupa odbywała praktykę w Plymouth
w Wielkiej Brytanii, od 09 do 21 maja 2016 r. - natomiast druga od 10 do 21 października 2016 r.
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tygodniową praktykę zawodową odbyli w 3- i 4-gwiazdkowych hotelach oraz restauracjach przyjmujących gości przez cały rok, oferujących wysoki standard usług na stanowiskach
odpowiadających zdobywanemu zawodowi. W czasie praktyk przygotowywali posiłki, sprzątali,
przygotowywali pokoje, salę konsumencką dla gości, obsługiwali gości hotelowych i restauracyjnych,
poznawali tajniki pracy w recepcji hotelowej. Program praktyki został ustalony dla każdej grupy
zawodowej uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników. W celu optymalnego przygotowania
uczniów do praktyki, przed wyjazdem i w trakcie uczniowie zostali objęci przygotowaniem
pedagogiczno-kulturowo-językowym. Pracownicy instytucji partnerskiej monitorowali przebieg
praktyk, oceniali efekty praktyk, wystawili certyfikat potwierdzający odbycie praktyk z wykazem
nabytych umiejętności. Projekt był realizowany zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu
Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu
przejrzystości i porównywalności kwalifikacji). Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass
Mobility opisujący, jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął uczestnik odbywając staż, a
także certyfikaty odbycia stażu od organizacji przyjmujących Tellus Education Group Ltd i Sistema
Practices s.I ESMOVIA.

Uczestnicy

O
O możliwości pojechania na praktykę zawodową do Plymouth i Walencji uczniowie Technikum Nr 3
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku informowani byli poprzez
stronę internetową szkoły, przez dyrektora szkoły, nauczycieli i przede wszystkim koordynatora projektu.
Koledzy, którzy już uczestniczyli w projektach w ubiegłych latach przekazywali koleżankom i kolegom
informacje o mobilnościach. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym (pierwsza grupa w lutym 2016, a
druga w kwietniu 2016) kandydaci zapoznali się z Regulaminem Rekrutacji uczestników na praktyki
zawodowe oraz otrzymali do wypełnienia: kwestionariusz zgłoszeniowy, zgodę na wykorzystanie
wizerunku uczestnika, zgodę rodzica oraz deklarację uczestnictwa w projekcie. Do kwestionariusza
zgłoszeniowego zostały dołączone: kserokopie dowodu osobistego, trzy zdjęcia - wykorzystane później do
otrzymanych certyfikatów, świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i legitymację szkolną. Rekrutacja
uczniów przeprowadzona została przez zespół powołany przez Dyrektora Szkoły - komisję rekrutacyjną, na
podstawie dostarczonych kwestionariuszy, w oparciu o ustalone kryteria:
- Zainteresowanie planowanym stażem
- Poziom opanowania języka angielskiego
- Średnia ocena z przedmiotów zawodowych po I /II semestrze
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- Średnia ocena z języków obcych po I/II semestrze
- Ocena zachowania i opinia wychowawcy
Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w stażu i uzyskali najwyższą średnią z następujących składowych:
średnia ocen półrocznych lub rocznych z przedmiotów zawodowych wraz z praktyką zawodową –
maksymalnie 5 pkt., średnia ocen z języków obcych półrocznych lub rocznych – maksymalnie 5 pkt., opinia
wychowawcy o uczniu, sumienność ucznia i kultura osobista, zachowanie – maksymalnie 5 pkt.
pochodzenie z okolic wiejskich, niepełnych rodzin, trudna sytuacja materialna – maksymalnie 5 pkt., wynik
testu z języka angielskiego - maksymalnie 20 pkt.
Ostatecznie w projekcie wzięli udział: I grupa:
Markiewicz Agnieszka, Piskorz Angela, Ankiewicz Michał Mateusz, Dunowska Diana, Grochowska Angelika,
Wołodkowicz Tomasz, Orzechowski Piotr, Kajpust Paulina, Mazur Ewa, Kluczek Klaudia, Milewska Paulina,
Jastrzębska Martyna, Sobczak Ewa, Maksymowicz Kamila, Malinowska Emilia i Predko Emilia
II grupa:
Ankiewicz Michał Mateusz, Bernaciak Piotr, Dębska Dominika, Dunowska Diana , Golubek Mateusz, Hasiec
Klaudia, Jastrzębska Martyna Magdalena, Kajpust Paulina, Komosa Natalia, Kosecka Klaudia , Markiewicz
Agnieszka, Mazur Ewa Anita, Orzechowski Piotr, Piskorz Angela Agnieszka, Surowik Marika i Sobczak Ewa
Michalina

Przygotowanie do wyjazdu

Przygotowania do wyjazdu dla pierwszej grupy rozpoczęły się w pierwszym tygodniu ferii zimowych
w styczniu 2016, grupa wyjeżdżająca do Walencji przygotowywała się we wrześniu 2016. Z uwagi na
komunikację w projekcie w języku angielskim przeprowadzono 22 godziny lekcyjne przygotowania
językowo-kulturowego dla każdej z wyjeżdżających grup w formie zajęć pozalekcyjnych
prowadzonych przez asystentów koordynatora projektu - nauczyciela języka angielskiego. Zajęcia
przygotowawcze zawierały tematykę kultury i obyczajowości angielskiej, hiszpańskiej, różnic
kulturowych i warunków życia w Anglii, w Hiszpanii oraz podnosiły sprawność języka angielskiego.
Grupa wyjeżdżająca do Walencji ćwiczyła również podstawy języka hiszpańskiego. Zostały
zrealizowane również zajęcia o tematyce: Wzmocnienie poczucia własnej wartości. Podejmowanie
działań integracyjnych w grupie. Budowanie zaufania w grupie. Stres – sposoby radzenia sobie z
sytuacjami trudnymi. Każdy z uczniów otrzymał nieodpłatnie pakiet materiałów i pomocy
dydaktycznych do zajęć, takich jak książki, słowniki i przybory papiernicze.
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Dnia 29 kwietnia 2016 zostały podpisane umowy o praktyki zawodowe w Plymouth, a 9 października
2016 umowy z uczniami wyjeżdżającymi do Walencji. Uczestnicy stażu uczestniczyli w zebraniach
organizacyjnych (z udziałem rodziców), w trakcie których omawiano wszystkie szczegóły związane ze
stażem. Na drugim spotkaniu organizacyjnym w sprawie stażu uczestnicy wraz z rodzicami (osoby
niepełnoletnie) podpisali umowę o staż wraz z załącznikami: Porozumienie o programie stażu w
języku polskim i angielskim i Kartę Jakości Stażu (zał. I), Warunki 3 ogólne (zał. II), Oświadczenie
uczestnika projektu (Deklaracja uczestnika) (zał. III). Przed wyjazdem uczniowie zapoznali się
z miejscem praktyk korzystając ze stron internetowych. W sumie Instytucja wysyłająca zorganizowała
cztery spotkania: informacyjne z przekazaniem informacji o projekcie i sposobie jego realizacji,
spotkanie z rodzicami z podpisaniem umów Wsparcie finansowe na okres mobilności wynosiło 1260
EUR na Wsparcie Indywidualne, 275 EUR. Uczestnik otrzymał od organizacji wysyłającej
dofinansowanie w wysokości 101,37 EUR w formie kieszonkowego na wsparcie indywidualne.
Pozostałe koszty w wysokości 1433,63 EUR przeznaczone na podróż oraz wsparcie indywidualne
zostały bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą. Ostatnie uroczyste spotkanie
podsumowujące dotyczyło wręczenia dokumentów Europass Mobilność. Część drugą przygotowania
językowo- kulturowego zrealizowali partnerzy projektu podczas pobytu uczestników za granicą. Część
ta nie kolidowała z czasem pracy. W jej ramach były zajęcia integracyjne, wycieczki. Aby zapewnić
uczestnikom maksymalne korzyści z czasu, jaki spędzili w UK, Tellus zorganizował wieczorki
towarzyskie, w tym filmowe. To zbliżyło ludzi, zapewniając im relaksujące i stymulujące warunki, w
których uczestnicy programów mogli wchodzić w interakcję ze sobą nawzajem poza salą szkoleniową
czy miejscem pracy, a także zagwarantowało dodatkowe wartościowe doświadczenie społeczne,
pozwalające uczestnikom na rozwój. W weekend zorganizowana została wycieczka w okoliczne
ciekawe miejsca na morze Celtyckie do miejscowości Loo. ESMOVIA przeprowadziła poza godzinami
praktyk zajęcia integracyjne, by uczniowie pewniej się poczuli w nowym środowisku, zarówno pracy,
jak i pobytu. Ponadto zaproponowała program kulturalny, w ramach którego uczniowie mogli
zwiedzić zabytki starego miasta jak i Miasto Sztuki i Nauki z największym oceanarium w Europie.

Organizacja mobilności

Podróże poszczególnych grup uczniów wraz z opiekunami zorganizował realizator projektu. Pierwsza
grupa realizująca praktyki w Plymouth z powodu niekorzystnych połączeń samolotowych i
związanych z tym dodatkowych noclegów odbyła podróż wynajętym autobusem, wybranym zgodnie
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z procedurą zamówień publicznych. bezpośrednio z Giżycka do Plymouth i z powrotem. Druga grupa
realizująca praktyki w Walencji odbyła podróż samolotem z Warszawy do Walencji z przesiadką we
Frankfurcie z transferem z lotniska i z powrotem. Uczestnicy projektu byli ubezpieczeni w szkole.
Ubezpieczenie to było ważne podczas wyjazdów do krajów UE. Realizator projektu przed wyjazdem
zapewnił wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. ZSZ dodatkowo zawarła
umowę z firmą ubezpieczeniową w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa podczas ich
pobytu za granicą: ubezpieczyła uczestników w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
bagażu podróżnego, OC za szkody na osobie i za szkody rzeczowe, transport ubezpieczonego do
Polski, pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa i ubezpieczenie na wypadek śmierci.
Ubezpieczyciel został wybrany z zastosowaniem procedury zamówień publicznych. Dokumentem
podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na
terytorium Hiszpanii i Wielkiej Brytanii był paszport bądź dowód osobisty. W Plymouth, uczniowie
byli zakwaterowani u sprawdzonych rodzin, otrzymując pełne wyżywienie, w Walencji zostali
zakwaterowani w hostelu z wyżywieniem, w centrum miasta, skąd mieli dobry dojazd do miejsc
praktyk, Dla większości uczniów miejsca praktyk znaleziono niedaleko hostelu, wystarczył
kilkuminutowy spacer. Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w Plymouth i w hiszpańskim hostelu
razem z innymi gośćmi odgrywało wielką rolę w nauce języka angielskiego, hiszpańskiego oraz
umożliwiło uczniom prawdziwy wgląd w kulturę angielską czy hiszpańską, szczególnie podczas
krótkich wyjazdów; rozmowy z współlokatorami były jak darmowe lekcje. Zakwaterowanie z uczniami
z innych krajów sprzyjało nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, wspierało integrację
i rozwijanie tolerancji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów zostały podjęte
dodatkowe działania. Pierwszego dnia każdy uczeń otrzymał mapę miasta, bilet na komunikacją
miejską i numery kontaktowe do opiekunów, następnie został odwieziony przez pracownika instytucji
przyjmującej lub osoby z rodzin goszczących na miejsce praktyki do hotelu lub restauracji, gdzie odbył
szkolenie bhp. Uczniowie zostali również objęci całodobową opieką przez nauczyciela polskiego i
pracowników organizacji przyjmującej. W razie zaistnienia problemów zdrowotnych natychmiastowo
reagowali opiekunowie miejscowi. Na bieżąco opiekunowie monitorowali realizację programu
praktyki, problemy z zakwaterowaniem, wyżywieniem, problemami z dojazdami i inne. Podczas
praktyk zawodowych pracodawca wyznaczył opiekuna, który wspierał, uczył, monitorował
i kontrolował przebieg pracy ucznia. Opiekunowie szkolni i zagraniczni wizytowali przebiegu praktyki
w przedsiębiorstwie zatrudniającym ucznia w celu sprawdzenia co i jak wykonuje.

Współpraca z partnerami
Po zweryfikowaniu ofert organizacji przyjmujących zostali zaangażowani zagraniczni partnerzy:
Tellus Group z Anglii i ESMOVIA i z Hiszpanii. Została nawiązana korespondencja mailowa, w wyniku
której ZSZ otrzymał szczegółowe informacje o każdej z firm, ich doświadczeniu i kompetencjach
poszczególnych osób. Negocjacje z partnerami trwały kilka miesięcy i dotyczyły między innymi:
programu i długości stażu, miejsc ich odbywania i warunków pracy, zakresu obowiązków stażystów,
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia zgodnego z oczekiwaniami uczestników, nadzoru
merytorycznego nad realizacją programu stażu, ustalenia wycieczek fakultatywnych, ewaluacji,
warunków finansowych współpracy i zakresu obowiązków partnerów. Ostateczna umowa o
współpracy została podpisana z partnerem Tellus Group w Plymouth i z Esmovią z Walencji. Dzięki
dużej sieci współpracujących firm przyjmujących i instytucji, zarówno Tellus jak i Esmovia mogły
zapewnić wykwalifikowane praktyki naszym uczniom ZSZ uczących się w zawodach branży
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hotelarsko-gastronomicznej – uczestnikom mobilności mającej na celu zwiększenie kompetencji
zawodowych uczniów ZSZ z zakresu hotelarstwa i gastronomii, zaproponować najbardziej
odpowiednią firmę dla każdego uczestnika, zgodnie z jego CV, doświadczeniem zawodowym i
znajomością języka. Firmy stworzyły również skonsolidowaną procedurę do przeprowadzenia oceny
osiągniętych efektów uczenia się i wspierania instytucji wysyłającej w procesach walidacji i
uznawania poprzez wdrożenie procedury ECVET. Obie firmy oferowały również: nauczanie i kontrolę,
pomoc 24 na 24, certyfikaty i dokumenty Europass Mobilność, raport końcowy, organizację
programu kulturowego, zakwaterowanie i utrzymanie, transport z najbliższego lotniska, transport
lokalny. Przedsiębiorstwa, w których nasi uczniowie odbywali praktyki, zarówno w Hiszpanii, jak i w
Wielkiej Brytanii zdobyły doświadczenie w pracy ze stażystami z Polski, com posłużyło rozwijaniu
tolerancji, integracji i współpracy. Zespoły projektowe w Plymouth i Walencji osiągnęły wysoki
poziom doświadczenia w realizacji projektów mobilności. Analizując program praktyk z organizacją
wysyłającą i potrzeby uczniów partnerzy zapewnili odpowiednie miejsca praktyk, a także atrakcje w
czasie wolnym. Kompetentny i sprawny monitoring przełożył się na jakość projektu. Dzięki
współpracy z kompetentnymi partnerami będzie możliwa właściwa realizacja zadań również
w przyszłości. Obecnie jest realizowany projekt dla kolejnych uczniów naszej szkoły z Tellus Group
oraz Esmovią.
Organizacje przyjmujące:
- współpracowały z ZSZ przy przygotowaniu i realizowaniu projektu,
- zapewniły miejsca praktyk zawodowych dla hotelarzy, gastronomików i kucharzy,
-zweryfikowały umiejętności językowe oraz podpisały porozumienie z ZSZ o partnerstwie i o
programie praktyk.
- zapewniły przywitanie uczestników i opiekunów (każdy otrzymał mapę miasta wraz z abonamentem
na lokalny transport i każdy otrzymał wszystkie dane kontaktowe, w celu kontaktu z kadrą,
- ESMOVIA zapewniła transport z/na lotnisko, Tellus Group zapewnił transport z /na dworzec
autobusowy w Plymouth.
- partnerzy zorganizowali zakwaterowanie i posiłki,
- zapewnili przygotowanie kulturowe,
- monitorowali przebieg praktyk,
- w uzgodnieniu z ZSZ sprawowali opiekę w czasie praktyki,
- ocenili efekty,
- wystawili końcowy certyfikat umiejętności dla każdego uczestnika szkolenia oraz przygotowali
i podpisali dokument Europass Mobilność.
- prowadzili dokumentację i upowszechnili rezultaty projektu.
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Praktyka zawodowa i czas wolny

Swój staż zawodowy uczniowie odbywali w trzy- i czterogwiazdkowych angielskich i hiszpańskich
hotelach i restauracjach.
W Plymouth uczniowie pracowali:
Hotel New Continental - Martyna Jastrzębska, Emilia Predko i Klaudia Kluczek,
The Duke of Cornwall Hotel - Natalia Komosa i Angelika Grochowska,
Slice a pizza - Agnieszka Markiewicz,
Duttons CAFE - Angela Piskorz,
Kynance House Hotel Diana Dunowska
restauracja Debenhams - Emilia Malinowska i Konrad Trybuła
The First Guest House - Ewa Mazur
Casa Mia - Ewa Sobczak
World Pease Café- Kamila Maksymowicz
tawerna Chandlers bar & Bistro - Piotr Orzechowki
restauracja River Cottage Michał Ankiewicz
Royal William Bakery - Tomasz Wołodkowicz
W Walencji nasi uczniowie odbywali zagraniczne praktyki zawodowe w następujących miejscach:
Supergourmet - Spanish Bar: Michał Ankiewicz i Paulina Kajpust
Hotel Neptuno - Piotr Bernaciak i Natalia Komosa
NH Valencia Center - Dominika Dębska i Piotr Orzechowski
Ding Dong Hotel - Diana Dunowska i Ewa Mazur
Restauracja La Vita e Bella - Mateusz Golubek
Restauracja Risotto - Martyna Jastrzębska
Sweet Hotel Renasa - Klaudia Kosecka i Marika Surowik
Restauracja Carpe Diem- Agnieszka Markiewicz i Angela Piskorz
Hotel Alameda Plaza - Klaudia Hasiec i Ewa Sobczak
Praktykanci mieli możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania restauracji, hoteli i lokali
gastronomicznych w Plymouth. Zdobyli praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na
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różnych stanowiskach, pracy w kuchni hotelowej, sali konsumenckiej jak i dziale housekeepingu.
Przyszli hotelarze podnosili swoją wiedzę w następujących zakresach: - znajomość regulaminów ,
instrukcji i przepisów bhp, ppoż. w poszczególnych działach obiektu hotelowego, organizacja
stanowiska pracy technika hotelarstwa w przedsiębiorstwie hotelarsko –gastronomicznym, obsługa
urządzeń technicznych w recepcji oraz sprzętu gastronomicznego w poszczególnych działach,
udzielanie informacji o usługach świadczonych przez hotel, procedura check-in, check-out. obługa
gościa w pokoju - room- service, obsługa gościa w części restauracyjnej, barze, bufecie, wydawanie
potraw, wyposażenie jednostek mieszkalnych, techniki sprzątania, obsługa urządzeń technicznych,
utrzymanie pomieszczeń w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z standardami, usługi
dodatkowe.
Przyszli gastronomicy, kucharze poszerzali swoją wiedzę w następujących zakresach: znajomość
regulaminów , instrukcji i przepisów bhp, ppoż. w poszczególnych działach obiektu hotelowego,
obsługa sprzętu gastronomicznego, zapoznanie się z poszczególnymi działami w zakładzie
gastronomicznym, zapoznanie się z prowadzoną dokumentacją, z zakresem czynność i zasadami
współpracy w zespole, przygotowanie potraw zgodnie z recepturami, wydawanie potraw,
przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców różnego rodzaju, poznawanie nowych trendów w
dekorowaniu potraw, przywitanie i obsługa, rozliczenie i pożegnanie gości, utrzymanie pomieszczeń
w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z standardami.
W czasie praktyki stażyści mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania hoteli w
angielskich i hiszpańskich. Zdobywali praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na
różnych stanowiskach pracy. Kształcili umiejętności językowe w posługiwaniu się specjalistycznym
językiem obcym. Hotelarze uczyli się pracy w housekeepingu i sali restauracyjnej, a kucharze
zdobywali umiejętności adaptacji i pracy w nowym zespole, przygotowując potrawy według lokalnych
receptur.
Organizacje przyjmujące zapewniły program spędzania czasu wolnego, organizując wycieczki po
mieście i okolicy, wieczorki towarzyskie integracyjne (z udziałem młodzieży z innych krajów), itp.;
obaj partnerzy przysłali ofertę programu kulturalnego. Pierwszego dnia pobytu byliśmy w siedzibie
organizacji przyjmującej Tellus, gdzie uczniowie zapoznali się ze szczegółowym programem pobytu,
miejscami praktyk, odbyli szkolenie AptEd (szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).
Następnie z przewodnikiem ze szkoły językowej zwiedzili Plymouth położone malowniczo nad
rzekami Plym i Tamar, na granicy Kornwalii i Devonu - jedno z najstarszych brytyjskich miast i jeden z
największych portów kraju. Miasto posiada tradycję obronną. W XVI wieku pełniło rolę
największego portu angielskiego, stąd Brytyjczycy wyruszyli by pokonać Wielką Armadę hiszpańską.
Uczniowie mogli zobaczyć: Cytadelę obronną – z XVI, Smeaton’s Tower - latarnię morską z 1759,
National Marine Aquarium, w którym obejrzeć można ponad 400 gatunków zwierząt morskich,
uniwersytet, dziewiąty co do wielkości w Zjednoczonym Królestwie i trzy college a także Królewską
Akademię Inżynierii Morskiej, która zajmuje się badaniem flory i fauny morskiej.
W Plymouth partner przyjmujący zorganizował całodzienną do Loo - malowniczo położonej
miejscowości wypoczynkowej nad morzem Celtycki, w dolinie rzeki Loo przy jej ujściu do Kanału La
Manche.
W Walencji Pierwszy tydzień praktyk rozpoczęli od spotkania organizacyjnego w biura ESMOVIA.
Następnie, każdy z uczniów został przedstawiony swoim opiekunom praktyk w hotelach i
restauracjach. Tam też zapoznali się oni ze swoim stanowiskiem pracy, załogą hotelu lub restauracji
oraz zostali powiadomieni o zasadach BHP. Wieczorem organizacja przyjmująca ESMOVIA
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zorganizowała kolację TAPAS. Wraz z hiszpańskim przewodnikiem uczniowie podziwiali piękno miasta
i uczyli się po nim poruszać. W sobotę 15.10.2016 odwiedzili Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Miasteczko Sztuki i Nauki) i jego słynne L'Oceanografic – otwarte w 2003 r. Największe wrażenie
wywarł pokaz delfinów, który wszyscy oglądali z zapartym tchem. W niedzielę czas wolny spędzali na
plaży Las Arenas. Korzystny klimat Walencji sprawia, że w październiku uczestnicy stażu mogli
korzystać ze słońca i ciepłej wody Morza Balearskiego.

Dokumenty Europass Mobility i Certyfikaty

20 maja 2016, ostatniego dnia pobytu naszych uczniów w Plymouth i 21 października 2016 odbyło się
uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających ich uczestnictwo w praktykach zawodowych.
Uczniowie wraz z nauczycielami ZSZ: Panią Marzeną Dyndul, Panią Martą Tyszko i panią Natalią
Rommel pożegnali się z opiekunami z Tellus Education Group oraz Esmovia - organizatorami
zagranicznym praktyk. Po dwóch tygodniach z ogromem wrażeń i bagażem doświadczeń 22 maja i 22
października 2016 uczniowie wrócili do Polski. Warto dodać, że młodzież z tytułu udziału w stażu
zagranicznym nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem,
przejazdem, ubezpieczeniem, szkoleniami itd. Program Erasmus + poszerza i uzupełnia proces
kształcenia dobrych fachowców - techników, potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego rynku
pracy. Są szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.
Pobyt za granicą dostarczył niezapomnianych wrażeń. Integracja w grupie, konieczność
porozumiewania się w języku obcym, poznanie nowych osób, poznanie angielskiej j kuchni,
zwyczajów i kultury to same zalety takiego wyjazdu. Odbytą praktykę dokumentują certyfikaty, które
otrzymali praktykanci od Firmy TELLUS GROUP oraz Esmivia. Każdy uczestnik projektu otrzymał
również Europass Mobility w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, potwierdzający
realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego oraz dodatkowo Zaświadczenie o uzyskanych
efektach kształcenia ECVET. Dokumenty te staną się dodatkowym atutem podczas poszukiwania
pracy przez osoby uczestniczące w stażu zagranicznym.
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Podczas praktyk w hotelach pracodawca wyznaczył również opiekuna (szef kuchni, kierownik
recepcji), który wspierał, uczył, monitorował i kontrolował przebieg pracy ucznia. Opiekunowie:
z instytucji wysyłającej (ZSZ) i przyjmujących wizytowali na bieżąco przebieg praktyki w hotelach
w celu sprawdzenia co i jak wykonują uczniowie. Opiekunowie przeprowadzali rozmowy
indywidualne z uczniami oraz wywiady grupowe w celu monitorowania i ewaluacji przebiegu praktyk,
ewaluowali uczniów poprzez ankiety, sprawdzali poczynione postępy uczestników i rozwiązywali
zaistniałe problemy. Uczniowie raz w tygodniu przekazywali sprawozdanie koordynatorowi. Pobyt za
granicą był dokumentowany za pomocą zdjęć. Uczniowie codziennie w języku angielskim opisywali
przebieg praktyk w dzienniczku. W ostatnim dniu praktyki uczniowie samodzielnie wykonali ustalone
przez opiekunów prace końcowe. Proces wykonywania oraz efekty końcowe ocenili wspólnie
opiekunowie z ramienia pracodawcy, przyznając określoną liczbę punktów na Indywidualnej Karcie
Oceny. Nauczyciel - opiekun stażu z ramienia szkoły wystawił ocenę zaliczającą obowiązkowe praktyki
szkolne na podstawie prowadzonych przez uczniów dzienniczków praktyk, potwierdzonych przez
opiekunów pracodawców. Po powrocie do kraju w ZSZ zespół nauczyciele przedmiotów zawodowych
oraz szkolny opiekun praktyk w ZSZ zapoznał się z wystawioną oceną oraz opisem efektów
kształcenia, kartą samooceny i potwierdził osiągnięcie określonych jednostek efektów kształcenia
w indywidualnym wykazie osiągnięć ECVET, na podstawie którego zostało wystawione dla ucznia
zaświadczenie o uzyskanych efektach kształcenia. W ramach opieki nad stażystami jeszcze przed
wyjazdem na staże organizator projektu zadbał o ich odpowiednie przygotowanie do stażu (zajęcia
przygotowania językowo-kulturowo-pedagogiczne), kieszonkowe dla każdego uczestnika. Zespół
projektowy zorganizował spotkania ze stażystami i ich rodzicami/opiekunami, w trakcie których
zostali oni poinformowani o programie staży, ich specyfice, zajęciach dodatkowych - przygotowaniu
językowo-kulturowo-pedagogicznym, otrzymanych pomocach dydaktycznych, wymogach
dotyczących ubezpieczenia, transporcie, wysokości kieszonkowego i wielu innych kwestiach
dotyczących pracy i spraw codziennych związanych z pobytem za granicą . W trakcie odbywania staży
działała także opieka „wirtualna” nad uczestnikami: uczestnicy mogli utrzymywać stały kontakt
mailowy i telefoniczny z rodzinami i przyjaciółmi z Polski.
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Upowszechnianie rezultatów

Uczestnicy stażu dzielili się swoim doświadczeniem z rówieśnikami , innymi uczniami, nauczycielami
i rodzicami przede wszystkim na zajęciach zawodowych i językowych, w szkole, w domu, poza szkołą
w swobodnych rozmowach, publikując swoje zdjęcia na platformach społecznościowych. Powstały
rezultaty w postaci licznych fotografii wykonanych podczas wyjazdów, przepisów, wspomnień
i opisów. Uczestnicy stworzyli słownik branżowy. Powstał Przewodnik Kulinarny przy współudziale
hotelarzy z opisami, zdjęciami, promujący kulturę i zwyczaje Hiszpanii i Anglii. Słownik i przewodnik
będą wykorzystywane w pracy z kolejnymi grupami uczniów oraz włączone do scenariuszy zajęć.
Przewodnik kulinarny został udostępniony szefom restauracji lub hoteli w Giżycku i okolicy.

Adresatami upowszechniania rezultatów miękkich zawodowych były osoby, które nie miały
możliwości bezpośrednio uczestniczyć w wyjeździe zagranicznym oraz inni uczniowie,
współpracownicy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie innych szkół, władze lokalne, oświatowe,
pracodawcy, rodzice. W trakcie uroczystości szkolnych i lokalnych takich jak organizacja spotkań
z pracodawcami i dni otwarte szkoły były przygotowane działania upowszechniające w formie
pokazów umiejętności, prezentacji multimedialnych Uczniowie, którzy uczestniczyli w stażu
przygotowali poczęstunek, obsługiwali gości, w obecności osób, które nie uczestniczyły w wyjeździe,
by mogły nabywać nowe umiejętności. Uczestnicy prezentowali zdjęcia wraz z bezpośrednim
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osobistym przekazem wrażeń i doświadczeń z wyjazdu, pokazania różnic i podobieństw między
ludźmi i kulturami. Podobne relacje znajdą się również na szkolnej stronie internetowej
https://www.zsz.edu.pl, na facebooku na stronie ZSZ: https://www.facebook.com/zszgizycko oraz w
prasie lokalnej. 15 grudnia 2016 zorganizowany został Dzień Kuchni Angielsko-Hiszpańskiej. W trakcie
tej uroczystości uczniowie wyjeżdżający na praktyki zawodowe do Anglii i Hiszpanii mieli okazję
zaprezentować szerokiemu gronu publiczności umiejętności zdobyte za granicą. Na uroczystość
zaproszeni zostali Starosta Powiatu Giżyckiego, Dyrektor PZOSiPO, Przewodnicząca Rady Rodziców,
rodzice uczniów, dyrekcja oraz grono pedagogiczne i uczniowie ZSZ. W trakcie apelu uczniowie
przedstawili przebieg poszczególnych wyjazdów oraz zainteresowali publiczność ciekawymi
informacjami na temat historii i kultury odwiedzonych miast - Plymouth oraz Walencji.

Uczniowie wykonali zadanie praktyczne z zakresu przygotowania potraw oraz obsługi konsumenta,
czego efektem był elegancki poczęstunek podany zaproszonym gościom. Zadanie miało na celu
prezentację i ocenę umiejętności praktycznych zdobytych podczas staży zagranicznych. Goście mieli
okazję spróbować angielskiej sałatki Cezar, wykwintnego deseru angielskiego trifle, hiszpańskiego
dania na bazie fasoli fabady, słodkich przysmaków - churros oraz różnorodnych przystawek – tapas.
Wszystkie dania zostały profesjonalnie podane gościom przez naszych uczniów. Prezentacji dań
towarzyszył opis poszczególnych potraw oraz prezentacja informacji na temat zwyczajów kulinarnych
Brytyjczyków i Hiszpanów. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami.
Partnerzy opublikowali raport z projektu na swoich stronach www -w zakładkach poświęconych
projektom mobilności. Umieścili informacje na facebooku.
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Podsumowanie

W czasie pobytu w Anglii czy w Hiszpanii nie zaistniały żadne poważne problemy. Na początku stażu
uczniowie musieli także przełamać swoją barierę językową, ponieważ dla większości było to ich
pierwsze spotkanie z żywym językiem. Mimo, że przed stażem uczniowie musieli spędzić wiele godzin
na przygotowaniach, polecają wszystkim udział w takim projekcie. Wspomnienia z praktyk pozostaną
na długo w ich pamięci. Dla przyszłych uczestników projektów rekomenduje się prowadzenie
słowniczka z nowo poznanymi słówkami, bardzo pomocnego w pracy za granicą. Każdego dnia po
zajęciach uczestnicy niniejszego projektu zapisywali nowo poznane słowa, utrwalając ich pisownię
oraz znaczenie. Rekomenduje się również indywidualną intensywniejszą dodatkową pracę poza
zajęciami szkolnymi - w domu. Zarówno kursy, na które uczęszczali uczestnicy niniejszego projektu,
jak i pobyt w Anglii i Hiszpanii przyczyniły się do tego, że rozmowa w języku angielskim nie sprawia
im już trudności. Realizując praktykę w obcojęzycznym i nowym środowisku uczestnicy projektu
nauczyli się pracować w zespole. Podczas zajęć wykazywali się sumiennością, dokładnością, a także
punktualnością. Doświadczyli gościnności, co przełoży się na dalsze relacje międzyludzkie. Dzięki
pracy w obcych hotelach pozyskali nowych zagranicznych przyjaciół. Przekonali się również, że
zawody, które wybrali są odpowiednie dla nich. Projekt wpłynął na rozwój zawodowy i osobisty
uczestników. Poprzez poznanie zasad i przyswojenie niezbędnych umiejętności uczniowie zwiększyli
szanse na znalezienie zatrudnienia. Dobre praktyki zostały przeniesione na grunt szkolny. Projekt
wpłynął również na wzrost kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych nauczycieli - opiekunów
szkolnych, którzy przenieśli pozytywne doświadczenia z projektu do praktyki szkolnej, uwzględniając
także wyniki projektu w scenariuszach lekcji, z czego skorzystali również uczniowie nie biorący
udziału w projekcie. Dzięki realizacji projektu wzrósł prestiż Zespołu Szkół Zawodowych. Zdobyte
doświadczenie pozwoliło na włączenie zagranicznych praktyk zawodowych do oferty edukacyjnej ZSZ,
co podniosło atrakcyjność kształcenia w naszej szkole. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje
pracowników ZSZ wykorzystane zostały przy planowaniu pracy szkoły.

Całość zebrali i opracowali Koordynatorzy Projektu:
Marzena Dyndul, Natalia Rommel, Marta Tyszko
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