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Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształc ących si ę  
i szkol ących zawodowo 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim został 
uczestnikiem projektu „Sta że i praktyki zagraniczne dla osób kształc ących si ę 
i szkol ących zawodowo”. 

Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III – 
„Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość Systemu oświaty w kontekście 
uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe 
życie – projekty systemowe”. 
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowita kwota dofinansowania: 94 232,05 PLN.  
Projekt realizowany jest na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie –                   
LEONARDO DA VINCI – PROJEKTY MOBILNO ŚCI (STAŻE). 

W ramach projektu ośmioro uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, kształcących się 
w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych, będzie 
miało możliwość odbycia sześcio- i czterotygodniowych staży w Niemczech.  

Pierwsza grupa uczestników projektu, wyjedzie na sześciotygodniowy staż w lipcu tego roku. 
Kolejna czteroosobowa grupa odbędzie staż w styczniu 2014 roku.  

W ramach projektu, zakwalifikowani do wyjazdu uczniowie odbędą przygotowanie językowe 
oraz kulturowe i pedagogiczne.  

Najważniejsze cele i oczekiwane rezultaty projektu to: 

- doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników poprzez poznanie standardów usług 
gastronomicznych i hotelarskich w Niemczech i w Polsce, 

- porównanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki szkolnej i praktyk zawodowych 
w kraju z wymaganiami jakie stawia europejski rynek pracy, 

- podniesienie poziomu wiedzy fachowej uczestników, 

- zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, 

- doskonalenie umiejętności językowych uczestników z naciskiem na terminologię fachową, 

- poznanie specyfiki pracy w zespole zróżnicowanym kulturowo i językowo, 

- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości w stosunku do różnic religijnych i etnicznych, 

- możliwość poznania, walorów turystycznych, atrakcji kulturalnych oraz tradycji Bawarii. 
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- pobudzenie przedsiębiorczości oraz zwiększenie szansy znalezienia zatrudnienia w branży 
gastronomicznej i hotelarskiej lub rozpoczęcie samodzielnej działalności w tych branżach. 

Uczniowie zdobędą umiejętności związane z obsługą gościa hotelowego oraz konsumenta. 
Do tego podstawowym rezultatem będzie wzrost umiejętności językowych spowodowany 
koniecznością posługiwania się językiem niemieckim w środowisku pracy.  

Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi konfrontację, poszerzanie i pogłębianie 
wiadomości teoretycznych odbytych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności 
praktycznych niezbędnych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług 
gastronomicznych.  

Praktyki zagraniczne motywują uczniów do dalszej nauki i zdobywania wysokich wyników 
na egzaminach zewnętrznych. Promują także rozwój wartościowego, mobilnego pracownika 
potrafiącego świetnie się odnaleźć na międzynarodowym rynku pracy. Mają uświadomić 
uczniom konieczność znajomości języków obcych oraz nauczyć tolerancji i szacunku 
do odmiennej kultury i obyczajowości.  

Udział w międzynarodowym programie poprawi niską samoocenę uczestników. Nastąpi 
poprawa zdolności komunikacyjnych młodzieży, umiejętności pracy w grupie i nawiązywania 
kontaktów, w tym z obcokrajowcami. 

Wartością dodaną projektu będzie potwierdzenie nabytych umiejętności przez akceptowany 
i cieszący się uznaniem we wszystkich krajach UE dokument Europass Mobilność 
oraz certyfikat odbycia stażu wystawiony przez niemieckiego partnera.  

Program praktyk wzbogacony został o ofertę kulturalną i turystyczną: zwiedzanie zabytków, 
osobliwych miejsc i atrakcji stolicy Bawarii Monachium, wycieczka do Salzburga, Insbruka, 
zwiedzanie historycznego browaru Hofbraeuhaus. 

 
 


