W ramach projektu „Doświadczenie przede wszystkim – organizacja staży zawodowych w
zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów” 29 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Bochni uczestniczyła w praktykach zawodowych w Grecji. Uczestnicy projektu wyjechali
na 26 dniowy staż. Wyjazd odbył się w dwóch turach. Pierwsza grupa liczyła 11 osób, natomiast
druga grupa 18 osób. W całym projekcie uczestniczyło 22 uczniów z profilu hotelarskiego, oraz 7
uczniów z profilu gastronomicznego.

Idea projektu polega na poznaniu zasad funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw branży
hotelarskiej i gastronomicznej, przełamaniu bariery językowej (przyswajaniu specjalistycznego
słownictwa dla danej branży), wykształceniu postaw przedsiębiorczych i mobilnych.
Koncept ma na celu zwiększenie determinacji uczniów, wiary we własne możliwości i poprawę
samooceny. Udział w praktykach zawodowych, to nie tylko praca i nauka. Program zakłada również
poznanie atrakcji turystycznych, kultury, tradycji oraz historii.
Uczestnicy zawierają nowe znajomości, często przyjaźnie, które trwają przez długie lata. Wyjazd na
praktyki zagraniczne przyczynił się do zwiększenia otwartości i tolerancji uczestników oraz uwrażliwił
na różnice mentalne i kulturowe.
Dzięki zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania firm zagranicznych branży hotelarskiej i
gastronomicznej, uczestnikom projektu łatwiej będzie poruszać się na zagranicznym rynku pracy.
Wszyscy uczestnicy na zakończenie projektu otrzymują certyfikaty Europass, dzięki którym nabyte
przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną przez
europejskich pracodawców.
Zasadniczymi celami projektu były:







podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów;
poznanie zasad funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i
gastronomicznej;
przełamanie bariery językowej (podniesienie umiejętności posługiwania się językami
obcymi);
poprawa samooceny, kształtowanie postaw asertywnych;
zdobycie doświadczeń międzykulturowych.

Cele te zrealizowaliśmy poprzez:









zdobycie przez uczestników praktycznego doświadczenia w branży hotelarskiej i
gastronomicznej w środowisku międzynarodowym. Cała przyswojona wiedza została
potwierdzona certyfikatami Europass – Mobilność oraz certyfikatami uczestnictwa;
skłonienie do otwartości i współpracy dzięki przygotowaniu kulturowo – pedagogicznemu
zrealizowanemu przed wyjazdem przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Bochni;
poznanie podstaw komunikacji w języku greckim – dzięki zajęciom z przygotowania
językowego w miejscu odbywania stażu;
zaznajomienie uczestników z działalnością greckich firm z branży hotelarskiej oraz
gastronomicznej;
przełamanie blokady językowej w zakresie posługiwania się słownictwem specjalistycznym –
zajęcia z przygotowania językowego.

Wszystkie zakładane w projekcie cele zostały w pełni osiągnięte. Udział w stażu zagranicznym
dostosował wiedzę oraz umiejętności uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy, wzmacniając
tym samym ich szanse na zatrudnienie w Polsce oraz za granicą.
Uczestnictwo w praktykach zawodowych pozwoliło uczniom poszerzyć doświadczenie w zawodzie
hotelarza i gastronoma.

W pierwszym przypadku były to przede wszystkim zadania dotyczące kompetentnej i fachowej
obsługi hotelarskiej. Uczestnicy odbywający praktykę hotelarską w Grecji, której rynek turystyczny
jest bardzo dobrze rozwinięty, pozyskali wiele cennych umiejętności, które mogą wykorzystać w
polskim sektorze np. przy obsłudze zagranicznych gości hotelowych. W drugim przypadku było to
szlifowanie rzemiosła i rozwój umiejętności manualnych oraz przygotowywanie produktów greckich,
które cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Pozyskane umiejętności wzmacniają ich
konkurencyjność na rynku pracy.

Uczniowie poza umiejętnościami i kwalifikacjami branżowymi, pozyskali szereg kompetencji
osobistych oraz kulturowych między innymi wzrost pewności siebie, czy umiejętność radzenia sobie
w trudnych sytuacjach.
Kika Mobility Center – nasz partner zagraniczny, mający bardzo duże doświadczenie w organizacji
praktyk zagranicznych, odpowiedzialna była za organizację praktyk zawodowych oraz ich monitoring,
w tym dbanie o prawidłowy przebieg praktyk - zgodny z programem stażu. Dzięki dużemu
doświadczeniu w organizacji mobilności zawodowych zagwarantowali wysoki standard nauczania.
Dużym wsparciem merytorycznym w zakresie kształcenia zawodowego wykazał się również Zespół
Szkół Nr. 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni.
Wszyscy partnerzy projektu aktywnie uczestniczyli w każdym etapie realizacji projektu, co mocno
wpłynęło na wysoką jakość zorganizowanych praktyk. Osiągnięcie wszystkich celów projektu mocno
przyczyniło się podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności uczniów. Wiedza którą zdobyli
uczestnicy projektu, ma swoje odzwierciedlenie w certyfikatach Europass, które zostaną wręczone
na zakończenie projektu. Uczestnicy certyfikaty te mogą zaprezentować potencjalnym pracodawcom,
zwiększając tym samym swoje szanse zatrudnienie.

Realizacja projektu wspólnie z organizacją grecką przyczyniła się do polepszenia kompetencji
interkulturowych wszystkich trzech stron, co znalazło pozytywne odzwierciedlenie w dalszych
planach dotyczących praktyk zawodowych w Grecji.

Jakie jest Państwa ogólne zadowolenie z udziału w projekcie?
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