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INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt naszej szkoły "Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa . Zagraniczna
praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa", będzie realizowany w okresie od 1
grudnia 2017 do 30 listopada 2019. Będzie składał się z działań przygotowawczych do 2
mobilności – wyjazdów dwóch grup praktykantów na staŜ zawodowy do Włoch w roku 2018
i 2019 oraz działań upowszechniających efekty projektu. Uczestnikami projektu będą
uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Dwie grupy 20
osobowe wyjadą na 3-tygodniowe praktyki w hotelach w Rimini we Włoszech w terminie
21.05.2018 r. - 08.06.2018 r. oraz 20.05.2019r. - 07.06.2019r. Wybraliśmy Włochy jako kraj
docelowy ze względu na doskonale rozwinięty rynek turystyczny, wieloletnie doświadczenie
w branŜy hotelarskiej, hotele o wysokim europejskim standardzie, a takŜe bogactwo
kulturowe, liczne zabytki oraz stosunkowo niewielką odległość tego kraju od Polski.
Partnerem szkoły będzie firma SistemaTurismo, która od wielu lat zajmuje się organizacją
programów szkolenia zawodowego i ma duŜe doświadczenie w znajdowaniu odpowiednich
instytucji goszczących dla praktykantów. Z Sistema Turismo współpracowaliśmy juŜ przy
realizacji 2 projektów.
Uczestnicy projektu zdobędą liczne kompetencje w czasie trwania mobilności, ale równieŜ
w trakcie przygotowań, a takŜe w działaniach następujących po praktyce zagranicznej.
W czasie prac przygotowawczych przed kaŜdą mobilnością uczniowie będą uczestniczyli w
szkoleniach zorganizowanych przez szkołę, zdobędą dodatkową wiedzę z zakresu

przedmiotów hotelarskich, języka angielskiego zawodowego oraz ogólnego, podstaw języka
włoskiego oraz elementów kultury i tradycji Włoch. Szkolenie psychologiczne przygotuje ich
do samodzielności, dłuŜszej rozłąki z rodziną, ale i wspierania siebie nawzajem oraz radzenia
sobie w sytuacjach trudnych. Dodatkowo wszyscy uczniowie skorzystają z wsparcia
językowego online na platformie OLS.
W czasie praktyki we Włoszech uczestnicy projektu będą zapoznawać się z organizacją pracy
oraz wymaganiami poprzez obserwację, a następnie pracę na róŜnych stanowiskach
w hotelach. Przyswoją nową wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu
kompleksowej obsługi gości w hotelu. Będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych
programów komputerowych uŜywanych w hotelach. Zdobędą równieŜ kompetencje
językowe – będą doskonalić język angielski, w szczególności język branŜowy uŜywany
w hotelarstwie, a takŜe opanują podstawy języka włoskiego. W czasie trwania staŜu
zagranicznego uczniowie nauczą się odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach,
odpowiedniej postawy wymaganej w odniesieniu do pracowników branŜy usługowej,
odpowiedzialności, systematyczności, a takŜe otwartości i tolerancji w kontaktach
międzynarodowych i międzykulturowych. Rozwiną teŜ umiejętność współdziałania i pracy
w grupie, w zespole międzynarodowym, nauczą się współodpowiedzialności za wykonywane
zadania. W czasie trwania praktyk oraz po przyjeździe uczniowie będą dzielić się swoim
doświadczeniem, wykorzystując nowoczesne techniki informatyczne, przygotowując wpisy,
zamieszczając zdjęcia i sprawozdania w Internecie na stronie szkoły oraz na portalach
społecznościowych.
Po zakończeniu praktyki zawodowej uczestnicy projektu uzyskają certyfikaty Europass
Mobilność, które potwierdzą okres szkolenia odbywany we Włoszech w ramach wyjazdu
zorganizowanego – europejską ścieŜkę kształcenia . Będzie to poświadczenie zdobytej
wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, które będą uznawane w wielu krajach oraz atut, który da
naszym uczniom większe szanse znalezienia się na zmiennym rynku pracy nie tylko w Polsce,
ale i w Europie.

