UCZNIOWIE ZSSChiO ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE I ŻYCIOWE WE WŁOSZECH
Druga już w tym roku grupa uczniów wyjechała na zagraniczne staże
i praktyki zawodowe w ramach projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
pod tytułem „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPIRACJĄ DO
AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY” Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024934.
Zakładana liczba wszystkich uczestników w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie
z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, to 50
osób - 40 uczniów i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych branży
gastronomiczno-usługowej.
Tym razem uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe, językowe
i społeczne we włoskim Rimini. Razem z nauczycielką języka włoskiego panią
Jolantą Bal od 4 czerwca 2017r. przebywa tam ośmioro uczniów klas II i III technik
żywienia i usług gastronomicznych. Środki na realizację projektu pochodzą
z Europejskiego Funduszu Społecznego, tak więc uczniowie uczestniczą w nim nie
ponosząc żadnych kosztów. Otrzymują w ramach projektu przygotowanie, stroje
robocze, ubezpieczenie, transport do i na terenie kraju mobilności, opiekę
nauczyciela polskiego, opiekę ze strony instytucji pośredniczącej, mają
zagwarantowane miejsce praktyk i opiekuna w zakładzie, program kulturowy oraz
kieszonkowe. Te same zasady dotyczą również 24 osobowej grupy uczniów, która
pod koniec czerwca wyjedzie na praktyki i staże do niemieckiego Schkeuditz
k/Lipska.
Przed wyjazdem każdy uczestnik projektu wziął udział w kolejnej turze
przygotowania zawodowego, językowego i społecznego, które ubogaciło go
w nową wiedzę i umiejętności. Zajęcia miały formę szkoleń lub warsztatów. Były to
w zależności od profilu zawodowego: „Carving”, „Baristyka z elementami
barmaństwa”, „Potrawy kuchni angielskiej, niemieckiej i włoskiej”, „Nowe techniki
kulinarne”, „Europejskie trendy w stylizacji fryzur”, zajęcia językowe,
z przygotowania psychologicznego i komunikacji społecznej, z doradcą
zawodowym oraz pracownikami Urzędu Skarbowego i Powiatowego Urzędu Pracy
w Jarosławiu.

Przed wyjazdem odbyła się również odprawa grupy włoskiej, na którą
zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzicami, dyrektor ZSSChiO - pani Dorota
Wierzbińska-Dubaj oraz opiekunka - pani Jolanta Bal. Osoby odpowiedzialne za
realizację projektu przedstawiły najistotniejsze informacje dotyczące projektu,
wyjazdu i pobytu oraz podzieliły się radami na podstawie doświadczeń wcześniej
wyjeżdżających grup, a także odpowiadały na pytania. Uczniowie oraz rodzice
niepełnoletnich podpisali odpowiednie do realizacji praktyk dokumenty oraz
oświadczenia.
Grupa uczniów przebywająca obecnie we Włoszech pracuje i realizuje
program praktyk - staży w zakładach gastronomicznych (restauracjach) w Rimini
i Riccione. Po przyjeździe do Włoch grupa została powitana w hotelu przez
pracownika Sistema Turismo. Instytucja ta, z którą współpracujemy od kilku już lat,
jest odpowiedzialna za znalezienie i przydzielenie miejsc pracy zgodnie z zawodem
i umiejętnościami językowymi uczniów, mentoring, realizację programu
kulturowego podczas pobytu, a na koniec wydanie certyfikatów. Każdy uczestnik
został zapoznany z zasadami zachowania w hotelu i w zakładzie oraz poruszania się
z miejsca zamieszkania do pracy. Po przedstawieniu pracownikom i zapoznaniu
z wyposażeniem i zadaniami w zakładzie uczniowie pracują pod okiem
przydzielonego opiekuna pojedynczo lub w dwuosobowych grupach. Wraz z polską
opiekunką mieszkają w hotelu „La Perla” w Rimini, nieopodal morza, mają więc
możliwość korzystania z jego uroków i przepięknej czerwcowej pogody. Śniadania
w formie bufetu spożywają w hotelu, natomiast obiady i kolacje w słynnej
pobliskiej restauracji „Tawerna degli Artisti”, której właścicielem jest sympatyczny
pan Mario Pappano goszczący w Jarosławiu z okazji zorganizowanej przez ZSSChiO
w maju br. konferencji z przedstawicielami instytucji partnerskich, a poświęconej
wymianie doświadczeń i współpracy w realizacji projektów.
Program kulturowy podczas pobytu we Włoszech gwarantuje uczniom
poznanie zabytków i ciekawych miejsc w Rimini, ale największą atrakcją będzie
wyjazd do uroczej i malowniczej Republiki San Marino, gdzie wraz z opiekunką,
przedstawicielem Sistema Turismo i polskim opiekunem spędzą niedzielne
przedpołudnie.
Z relacji uczestników wynika, że są oni zadowoleni z pobytu. Nic dziwnego,
mają bowiem możliwość poznania warunków pracy, surowców i potraw jakże

zdrowej kuchni śródziemnomorskiej oraz przebywania w przepięknym
nadmorskim włoskim kurorcie. Jedyne czego mogą żałować, to szybko
upływającego czasu. Życzymy wszystkim, aby jak najlepiej wykorzystali ten czas i
serdecznie pozdrawiamy.
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