Wizyta monitorująca w Londynie
Na przełomie kwietnia i maja, Władysław Płoszaj – nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości i doradca zawodowy w ZSSChiO, odbył w Londynie wizytę
monitorującą praktyki zawodowe uczniów klas drugich i trzecich Technik Hotelarz.
Zarówno praktyki uczniów, jak i wizyta monitorująca odbywały się w ramach
realizacji przez naszą szkołę programu unijnego POWER „Europejskie
doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”.
Celem wizyty monitorującej było sprawdzenie realizacji założeń praktyki
zawodowej zarówno pod względem formy zajęć praktycznych, jak i również pod
względem organizacji pobytu wraz z przewidywanymi elementami z zakresu
poznania kultury i historii Anglii i Londynu.
Podczas wizyty monitorującej, Władysław Płoszaj wraz z Grzegorzem
Lewkowiczem - opiekunem młodzieży podczas ich pobytu w Londynie, byli we
wszystkich hotelach, w których nasze uczennice odbywają praktyki. W trakcie
spotkań rozmawiali indywidualnie z uczennicami, jak również z ich przełożonymi
nadzorującymi i organizującymi w hotelach zakres zajęć praktykantek. We
wszystkich placówkach praktyki odbywają się zgodnie z założeniami. W każdym
z hoteli opiekunowie uczennic z najwyższym uznaniem wypowiadali się na temat
naszych praktykantek, szczególnie podkreślając ich kulturę osobistą,
zaangażowanie i solidność wykonywania prac przewidzianych w harmonogramie
praktyki zawodowej. Uczennice są angażowane w wykonywanie wszystkich prac
przewidzianych w zawodzie hotelarz – prace w pokojach hotelowych, obsługa
stanowisk z kawą i herbatą, przygotowywanie i serwowanie śniadań, a także
obsługa recepcji. To ostanie zadanie jest szczególnie ważne ze względu na kontakt
z wieloma gośćmi hotelowymi, co wymaga znajomości zarówno języka
angielskiego jak i funkcjonowania danego hotelu. Uczennice, które już odbyły ten
zakres praktyki, zgodnie twierdziły, że ta „działka” była dla nich bardzo stresująca,
ale też, że jest to dla nich nieocenione doświadczenie zawodowe.
Podczas rozmów indywidualnych i w trakcie spotkania z całą grupą,
dziewczyny mówiły, że ten wyjazd jest dla nich wielką „szkołą życia”, gdyż oprócz
zajęć w hotelach, również muszą samodzielnie radzić sobie w różnych sytuacjach
związanych z dojazdem do pracy i z orientacją w tak dużej aglomeracji, jaką jest
Londyn. Są one zadowolone z warunków pobytu, z atmosfery w miejscu praktyk

i z atrakcji kulturowych, w których biorą udział w dniach wolnych od pracy. Bardzo
dużo ciepłych słów padło od nich na temat ich opiekuna – Pana Grzegorza
Lewkowicza. Widzą i doceniają jego zaangażowanie w to, aby ich pobyt
w Londynie był jak najwszechstronniej efektywny, bezpieczny i również owocny
w przeżycia duchowe. Uczennice szczególnie podkreślają to, że mogą liczyć na
pomoc swojego opiekuna w każdej trudnej lub stresowej dla nich sytuacji.
Praktykantki podczas rozmów podkreślały również wdzięczność osobom, dzięki
którym miały możliwość nabierania doświadczenia zawodowego i życiowego
w Londynie – Paniom, które stworzyły projekt: Lidii Sobczyńskiej, Wandzie
Mazurek i Agnieszce Siwoń. Z dumą mówiły również, że cieszą się, że wybrały ten
kierunek kształcenia w naszej szkole, gdyż na pewno gdzie indziej nie miałyby
takich możliwości rozwoju zawodowego.
Grzegorz Lewkowicz nazywa swoje podopieczne „aniołkami” i podkreśla, że
z tak sympatyczną i odpowiedzialną grupą uczniów nie miał jeszcze do czynienia
podczas kilkuletnich już wyjazdów. Są one bardzo zdyscyplinowane, słowne
i w wzajemnych kontaktach wykazują się dużą kulturą osobistą.
W ramach programu kulturowego opiekun zapewnia uczennicom wszelkie
możliwe do zobaczenia i przeżycia atrakcje w ich czasie wolnym od pracy. Do tej
pory uczennice zobaczyły najważniejsze charakterystyczne place i miejsca Londynu
(Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Oxford Street, okolice Big Bena i Parlamentu
oraz Downing Street 10 – siedzibę premiera Wielkiej Brytanii), były na południku
zerowym w Greenwich i w znajdującym się w tej okolicy Narodowym Muzeum
Morskim (National Maritime Museum). Zwiedziły też National Gallery, Tate
Modern Museum (wraz z punktem widokowym) oraz Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussaut, a także przeżyły piękny spektakl widokowy podczas
półgodzinnej „przejażdżki” na słynnym diabelskim młynie London Eye. Podczas
wizyty monitorującej, wieczorową porą wspólnie przeszliśmy też wzdłuż Tamizy
słynną drogą spacerową Bankside, a także byliśmy w niedzielę w polskim kościele
na uroczystej mszy św., która była w intencji Ofiar Katynia. Oczywiście podczas
tych wędrówek po Londynie „musiał znaleźć się” też bardzo ważny czas na
„zwiedzanie atrakcji sklepowych” ze słynnym Primarkiem na czele.
W planie pobytu kulturowego mają jeszcze między innymi: zwiedzanie okolic
Pałacu Buckigham, Muzeum Historii Naturalnej (Natural History Museum),
Muzeum Nauki (Science Museum), spacer po którymś ze słynnych londyńskich
parków. Na uwieńczenie pobytu w Londynie, Pan Grzegorz zarezerwował im

wejście na piękny spektakl widokowy z Sky Garden - tarasu budynku 20 Fenchurch
Street czyli tzw. Walkie-Talkie (widok na cały Londyn z wysokości 160 m !!!).
Zakończenie praktyk i powrót do kraju samolotem, przewidziany jest na 12
maja.
Życzę szczęśliwego powrotu do Polski, a następnie spotkania w szkole z bazą
niezapomnianych wrażeń i nabytego doświadczenia zawodowego.
W załączeniu do niniejszego tekstu, zamieszczam zdjęcia wykonane podczas wizyty
monitorującej.
opracował – Władysław Płoszaj

