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O szkole
ZSGH w Warszawie

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie 
składa się z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 2 
im. prof. Stanisława Bergera kształcącego w zawodach technik 
żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz 
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera 
kształcącej w zawodach cukiernik i kucharz. Szkoła zapewnia 
młodym ludziom kształcenie ogólne i zawodowe na wysokim 
poziomie. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w nowoczesnych 
salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, niezbędny 
szczególnie w nauczaniu zawodowym. Priorytetem szkoły jest 
indywidualny i wszechstronny rozwój intelektualny ucznia oraz 
wyposażanie w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą 
naukę i pracę. 

Dzięki współpracy z naszymi partnerami, m.in.: Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Szefów Kuchni i Cukierników, Wyższą Szkołą Turystyki i Języków 
Obcych, firmą Wedel, Kamis S.A. czy Makro, nasi uczniowie 
poznają rynek pracy. Młodzież odbywa praktyki zawodowe 
w hotelach cieszących się współcześnie najwyższą renomą 
i bogatą historią, takich jak: Bristol, Marriott, Sheraton, Westin, 
InterContinental czy Mercure, Hilton oraz restauracjach 
nagrodzonych gwiazdką bądź sztućcami czerwonego 
przewodnika Michelin Main Cities of Europe i czapkami 
żółtego przewodnika Gault & Millau, a firma Auchan obejmuje 
patronatem klasy cukiernika. 

ZSGH umożliwia rozwijanie zainteresowań młodzieży, 
w szczególności poprzez udział w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach i turniejach, zawodach sportowych, 

wycieczkach, imprezach kulturalno-oświatowych, pracę 
w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych. Nasi 
uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, w tym o zasięgu 
międzynarodowym, licznych konkursach gastronomicznych, 
hotelarskich, cukierniczych, języka angielskiego, sportowych czy 
humanistycznych. 

Nasza placówka wspiera również wszelkie akcje charytatywne 
takie jak WOŚP, Szlachetna Paczka, Voluntas, „Pola Nadziei”, 
Góra Grosza itp., kształtując u młodzieży postawy społeczne 
i kulturowe. Poprzez udział w licznych projektach, również 
realizowanych w ramach WIE, uczniowie pogłębiają swoją 
świadomość europejską oraz kształtują postawy szacunku 
i tolerancji dla różnorodności. 

Kadra nauczycielska naszej szkoły to zespół wykwalifikowanych 
specjalistów, którzy poprzez udział w licznych szkoleniach czy 
konferencjach stale podnoszą swoje kwalifikacje i poszerzają 
doświadczenie. Od wielu lat pracują jako egzaminatorzy, 
systematycznie otrzymują podziękowania za wyróżniającą pracę, 
w tym m.in. Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, 
Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę 
Prezydenta m.st. Warszawy – Sapere Auso. Prowadzą liczne 
zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i umiejętności naszych 
uczniów oraz wspierają w nadrabianiu zaległości, pokonywaniu 
własnych słabości. Poprzez monitorowanie postępów młodzieży, 
co roku powstaje lista uzdolnionych uczniów, stanowiąca bazę 
do dalszej pracy, udziału w konkursach i olimpiadach, jak również 
zawodach sportowych i artystycznych.
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  
w Warszawie

ul. Majdańska 30/36
 04-110 Warszawa

+48 22 810 04 89
info@zsgh.edu.pl

https://www.facebook.com/ ZSGH-
Majdańska-257108550978245
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Doświadczenie i pasja  
to klucz do sukcesu
o programie praktyk zagranicznych

Program szkolenia został przygotowany we współpracy 
organizacji wysyłającej – Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Warszawie z partnerem przyjmującym 
– GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES 
oraz przedsiębiorstwami z branży HORECA, które także 
zaangażowane były w realizację praktyk – hotel San 
Panteleimon, kompleks Olympus Villas, hotel Poseidon Palace.

Implementacja programu szkolenia obejmowała do 80 godzin 
praktyk. W ramach projektu, uczestnicy realizowali zadania 
w każdej z części działalności przedsiębiorstwa, odpowiednio dla 
kierunku kształcenia zawodowego: w działach gastronomicznych 
– kuchennym i restauracyjnym oraz w dziale służby pięter, 
recepcji, dziale gastronomicznym – restauracyjnym, przy 
przygotowaniu oraz ekspedycji posiłków, przede wszystkim 
śniadań. Metody pracy były dostosowane do specyfikacji działań,  
wpisujących się w zakres praktyk zawodowych, obejmujących 
prace na różnych stanowiskach. W ramach metodologii, 
dominowały ćwiczenia praktyczne pod okiem mentorów 
i praktyków branży, które pozwoliły na zastosowanie w praktyce 
nabytej wiedzy teoretycznej i rozwój umiejętności i kompetencji. 
W zależności od potrzeb, zadań i możliwości, wykorzystywane 
były podejścia zindywidualizowane oraz grupowe. Uczestnicy 
realizowali zadania zawodowe pod okiem opiekunów i mentorów, 
którzy wspierali cały proces przy pomocy metod monitoringu 
i mentoringu.

Oprócz realizacji zadań i obowiązków zawodowych, uczestnicy 
rozwijali swoje kompetencje w ramach zorganizowanych form 
spędzania czasu wolnego. W tym zakresie, uczestniczyli oni 
w programie kulturowym, mającym pozwolić im na rozwój 
kompetencji społecznych oraz poznanie i doświadczenie życia 
w innym kraju.

Każdego dnia stażu, uczestnicy prowadzili dokumentację 
projektową w postaci dzienniczków praktyk. Na ich podstawie, 
mogli oni ocenić realizowane zadania zarówno pod względem 
własnego ich wykonania, jak i przygotowania ich przez 
prowadzących. Dokonywana w ten sposób ewaluacja pozwoliła 
uczestnikom dodatkowo na lepsze przyswojenie podejmowanego 
materiału.

Program zagranicznych praktyk zawodowych, realizowanych 
w ramach projektu mobilnościowego pozwolił ponadto na:
 » wzbogacenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów 

ZSGH w Warszawie;
 » doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach zawodów: 

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik 
hotelarstwa;

 » podniesienie poziomu pewności siebie uczestników, 
ich samodzielności, a także postaw sprzyjających 
odpowiedzialnemu i aktywnemu działaniu;

 » nabycie nowego doświadczenia zawodowego;
 » poszerzenie wiedzy na temat kuchni międzynarodowej;
 » doskonalenie znajomości języków obcych, w tym angielskiego 

i greckiego, szczególnie w zakresie zawodowym, którym 
uczestnicy posługiwali się podczas pracy;

 » zwiększenie szans na zatrudnienie i zdobycie lepszych 
perspektyw na rozwój kariery zawodowej;

 » usamodzielnienie się oraz wzrost samooceny u uczniów;
 » rozwój tolerancji i współpracy w środowisku 

wielokulturowym;
 » podnoszenie standardów w kształceniu zawodowym 

w ramach realizowanej w szkole podstawy programowej;
 » rozwinięcie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności  

społecznych, podstawowych i przekrojowych z zakresu 
przedsiębiorczości, komunikacji, pracy zespołowej i gotowości 
do zmiany;

 » poszerzenie wiedzy na temat projektów europejskich 
i wartości przyświecających krajom członkowskim Unii 
Europejskiej.
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Cele
wiedza,  
doświadczenie,  
świadomość,  
kompetencje, 
innowacyjność

Głównym celem realizowanego projektu było umożliwienie 
uczniom ZSGH odbycia praktyki zawodowej w Grecji. Dzięki 
pracy w międzynarodowym środowisku, uczestnicy mieli 
szansę na rozwinięcie i doskonalenie swoich umiejętności 
zawodowych oraz kompetencji językowych, w szczególności 
w zakresie języka angielskiego, ale także greckiego. Wpłynęło to 
na podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów na rynku 
zawodowym w Polsce oraz za granicą. Celem projektu było także 
podjęcie współpracy z partnerem zagranicznym, wzbogacając 
jednocześnie proces kształcenia o nowe metody. Ideą 
przyświecającą realizacji inicjatywy była wymiana doświadczeń 
nie tylko zawodowych, ale również społecznych czy kulturowych. 
W rezultacie promowane i rozpowszechniane były założenia i cele 
praktyk zagranicznych.

Zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności zawodowych 
to zadeklarowane potrzeby uczniów, chcących otrzymać 
atrakcyjną ofertę pracy po ukończeniu szkoły i odnosić sukcesy 
na rynku pracy. Jako że konkurencja w branży gastronomicznej 
i hotelarskiej jest ogromna, pracodawcy doceniają absolwentów 
szkół, które zapewniają im możliwość odbywania praktyk 
o wysokiej jakości, chętniej zatrudniając uczniów z bogatym 
doświadczeniem – szczególnie jeśli jest ono zdobyte za granicą. 
Na te potrzeby uczniów ZSGH odpowiedziała kadra, poprzez 
realizację niniejszego projektu.

Wdrożenie inicjatywy pomogło uatrakcyjnić ofertę edukacyjną 
szkoły i przyczyniło się do podniesienia poziomu kształcenia 
zawodowego i językowego oraz promocji placówki. Innowacyjne, 
empiryczne i aktywizujące nauczanie poprzez zagraniczną 
praktykę zawodową sprawia, że dostosowaliśmy procesy 
edukacyjne do potrzeb współczesnego świata i rozwijającego się 
rynku pracy. W rezultacie również wpływamy na zmniejszenie 
bezrobocia wśród naszych absolwentów i zachęcamy ich do 
doskonalenia swojego portfolio i warsztatu pracy.
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Aby zapewnić szeroko pojęty rozwój uczniów, przedstawiciele 
ZSGH postanowili zorganizować praktyki poza granicami kraju. 
Takie okoliczności pozwoliły rozwinąć kompetencje naszych 
uczniów, dając im możliwość porównania warunków panujących 
w polskich realiach do tych, które obowiązują na jednym 
z największych rynków turystycznych w Europie – w Grecji.

Dzięki współpracy z partnerem zagranicznym oraz ośrodkami  
szkoleniowymi, oferującymi wysoką jakość szkolenia 
zawodowego młodzieży, również nasza kadra edukacyjna 
miała możliwość poszerzyć swoje kompetencje w zakresie 
nauczania kierunkowego. Poznane nowe warunki pracy, metody 
oraz rozwijane kompetencje komunikacyjne w języku obcym 
podniosły jakość pracy naszej szkoły i pozwoliły przynieść 
szerszy efekt europejskiej mobilności i współpracy, wpływając 
nie tylko na głównych beneficjentów podejmowanych działań, 
czyli uczniów, którzy mieli możliwość wyjazdu na zagraniczne 
praktyki zawodowe, ale również tych, którzy nie mieli takiej 
szansy – dzięki poszerzonym kompetencjom nauczycieli, którzy 
także nabyli wiedzę i doświadczenie. Oferta naszej placówki 
stała się atrakcyjniejsza dla przyszłych uczniów, podnosząc ich 
kompetencje i widoczność na rynku pracy. Dzięki zagranicznym 
praktykom w ramach mobilności edukacyjnych w Grecji, 
uczniowie mieli szansę na rozwijanie kompetencji zawodowych, 
społecznych i kulturowych. Praca w zespole międzynarodowym 
była cenną lekcją tolerancji i wrażliwości na różnorodność 
kulturową. Ponadto, takie umiejętności jak praca zespołowa 
czy też indywidualna odpowiedzialność, samodoskonalenie czy 
podejmowanie decyzji są ogromną wartością na rynku pracy 
– pogłębiają zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości młodych 
ludzi, przyczyniając się do usamodzielnienia się, a pracodawcom 
dają kompetentnych pracowników z wszechstronnymi 
umiejętnościami.

Zdobyte w ramach realizacji europejskich mobilności 
doświadczenia pomagają naszej szkole w realizacji rozmaitych 
projektów, wzbogacają ofertę edukacyjną naszej placówki 
i przyczyniają się do propagowania idei europejskich projektów 
edukacyjnych oraz wiedzy na temat Unii Europejskiej. 
W przyszłości chcielibyśmy kontynuować współpracę 
z partnerami zagranicznymi na szerszą skalę, zdobywać dalsze 
doświadczenie oraz poszerzać inicjatywy podejmowane 
w przyszłości o współpracę z kolejnymi organizacjami, działając 
ponadnarodowo.

Głównymi potrzebami i celami organizacji w obszarze 
europejskiej mobilności i współpracy, na których spełnienie 
wpłynęła realizacja niniejszego projektu były zatem:
 » poszerzenie miejsc pracy o zagranicznych pracodawców,
 » wzrost umiejętności w zakresie kształcenia zawodowego 

i poznania nowych metod nauczania przez nauczycieli,
 » rozwój kompetencji językowych i adaptacyjnych u uczniów,
 » poznanie realiów pracy w międzynarodowym środowisku, 

pozwalających na rozwinięcie kompetencji cenionych na 
obecnym rynku pracy, takich jak umiejętność pracy w grupie, 
posługiwania się językiem obcym w pracy zawodowej 
i standardy obsługi klienta, w tym międzynarodowego.

Uczestnicy projektu realizowali ścieżkę kształcenia wdrażaną 
przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich dla zawodu 
technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród kwalifikacji, 
które uczestnicy zdobyli były:
 » HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
 » HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach mobilności, uczestnicy z kierunku technik żywienia 
i usług gastronomicznych realizowali program praktyk 
uwzględniający następujące zadania:
 » wdrażanie systemów zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości 

zdrowotnej żywności: dobrej praktyki higienicznej (Good 
Hygiene Practice – GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (Good 

Manufacturing Practice – GMP), analizy zagrożeń i ustalania 
krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical 
Control Point – HACCP);

 » zapoznanie się z różnymi stanowiskami pracy w dużej kuchni;
 » prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami spożywczymi;
 »  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 » organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 

ergonomii;
 » wykorzystywanie surowców zgodnie z przeznaczeniem 

kulinarnym;
 » dokonywanie towaroznawczej oceny surowców i półproduktów;

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych
2 grupy, 33 uczniów, 2640 godzin praktyk2 
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 » dobieranie surowców, przypraw i technik sporządzania potraw 
w zależności od rodzaju diety;

 » przechowywanie surowców, półproduktów, gotowych potraw 
i napojów oraz podawanie gotowych potraw i napojów;

 » stosowanie technik sporządzania, wykończania oraz 
podawania potraw i innych wyrobów kulinarnych;

 » posługiwanie się sprzętem, narzędziami, maszynami 
i urządzeniami stosowanymi w procesach wytwarzania;

 » stosowanie metod i technik obróbki technologicznej;
 » przeprowadzanie organoleptycznej oceny surowców, 

półproduktów i wyrobów kulinarnych;
 » przestrzeganie zasad podawania potraw i napojów;
 » przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
 » przestrzeganie przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej 

dotyczących bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
 » sporządzanie potraw, napojów i półproduktów kulinarnych;
 » przygotowywanie śniadań i kolacji w formie bufetowej – 

szwedzki stół.

Podczas projektu, w ramach odbywania praktyki 
zawodowej i realizowania powierzonych zadań, uczniowie 
ZSGH w Warszawie z kierunku technik żywienia i usług 
gastronomicznych nabyli i rozwinęli następujące kompetencje, 
umiejętności i postawy w zakresie:

1. OBRÓBKI WSTĘPNEJ I TERMICZNEJ ŻYWNOŚCI  
ORAZ PRODUKCJI NAPOJÓW:

 » organizowanie stanowiska pracy i utrzymywanie czystości, 
przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

 » przygotowywanie i obróbka wstępna żywności,
 » stosowanie receptur gastronomicznych,
 » obliczanie zapotrzebowania na produkty, 
 » przeprowadzanie obróbki termicznej,
 » sporządzanie i doprawianie regionalnych potraw i napojów,
 » wykorzystywanie języka obcego zawodowego w pracy 

zespołowej.

2. EKSPEDYCJI POTRAW:
 » stosowanie przepisów BHP w części gastronomicznej hotelu,
 » wykorzystywanie języka obcego zawodowego w obsłudze gości, 
 » sporządzanie i doprawianie regionalnych potraw i napojów, 
 » dekorowanie potraw, 
 » utrzymywanie w czystości zastawy stołowej, sztućców i naczyń. 

3. OBSŁUGI KONSUMENTA:
 » stosowanie przepisów BHP w części restauracyjnej hotelu, 
 » przygotowywanie sali konsumenckiej do obsługi gości, 
 » podawanie potraw i napojów zgodnie z zasadami obsługi klienta, 
 » utrzymywanie w czystości zastawy stołowej, sztućców i naczyń, 
 » obsługa konsumentów przy użyciu języka obcego,
 » ustawianie i dekorowanie stołów,
 » obsługa sprzętu w restauracji.

Treści przekazywane podczas praktyk były zgodne z programem  
realizowanym w szkole w zakresie kształcenia zawodowego. 
Poszerzone zostały one jednak o wymiar ponadnarodowy, co 
stanowi wartość dodaną odbycia praktyk w międzynarodowym 
środowisku, poza granicami Polski.

Uczestnicy projektu realizowali ścieżkę kształcenia wdrażaną 
przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich dla zawodu 
technik hotelarstwa. Wśród kwalifikacji, które uczestnicy  
zdobyli były:
 » HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie,
 » HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

W ramach mobilności, uczestnicy z kierunku technik hotelarstwa 
realizowali program praktyk uwzględniający następujące zadania:
 » zapoznanie z przepisami BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska 

obowiązującymi na terenie zakładu pracy;
 » utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach 

mieszkalnych i ogólnodostępnej części obiektu noclegowego;
 » przygotowywanie pokoi do przyjęcia gości;
 » sprawdzanie stanu wyposażenia pokoi noclegowych;

 » sprawdzanie sprawności urządzeń w jednostkach 
mieszkalnych;

 » ścielenie łóżek zgodnie z instrukcją;
 » posługiwanie się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do 

utrzymywania czystości;
 » stosowanie środków czystości zgodnie z przeznaczeniem;
 » obsługiwanie sprzętu do utrzymywania porządku wokół hotelu;
 » segregowanie i transportowanie bielizny do prania;
 » wykonywanie określonych prac w pralni hotelowej;
 » komunikowanie się i współpraca z zespołem i przełożonymi;
 » przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad kultury 

osobistej;
 » praca na recepcji;
 » przygotowywanie w zakresie podstawowym sali do obsługi 

konsumentów;

Technik hotelarstwa
2 grupy, 27 uczniów, 2160 godzin praktyk
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 » segregowanie i zmywanie zastawy stołowej oraz sprzętu 
kuchennego;

 » przechowywanie zastawy i bielizny stołowej oraz sprzętu 
kuchennego;

 » rozróżnianie surowców stosowanych w technologii 
gastronomicznej;

 » wykonywanie prac związanych ze wstępnym i właściwym 
przygotowaniem surowców.

Podczas projektu, w ramach odbywania praktyki zawodowej 
i realizowania powierzonych zadań, uczniowie ZSGH 
w Warszawie z kierunku technik hotelarstwa nabyli i rozwinęli 
następujące kompetencje, umiejętności i postawy w zakresie:

1. KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI GOŚCI W RECEPCJI:
 » stosowanie przepisów BHP w hotelu,
 » wykorzystywanie języka obcego zawodowego w obsłudze 

gości,
 » obsługa urządzeń biurowych i komputera z wykorzystaniem 

specjalistycznych programów,
 » meldowanie i wymeldowywanie gości z wypełnianiem 

dokumentacji,
 » przyjmowanie rezerwacji.

2. OBSŁUGI GOŚCI W DZIALE GASTRONOMICZNYM:
 » stosowanie przepisów BHP w części gastronomicznej hotelu,
 » sporządzanie potraw i napojów,

 » przygotowywanie sali konsumenckiej do obsługi gości,
 » podawanie potraw i napojów zgodnie z zasadami obsługi 

klienta,
 » wykorzystywanie języka obcego zawodowego w obsłudze 

gości. 

3. UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKCIE 
HOTELOWYM (HOUSEKEEPING):

 » stosowanie przepisów BHP w części sypialnej hotelu,
 » wykorzystywanie języka obcego zawodowego w obsłudze 

gości,
 » utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach 

mieszkalnych oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, 
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu,

 » przyjmowanie i wykonywanie zleceń gości oraz poleceń 
przełożonych w części mieszkalnej oraz pralni.

Treści przekazywane podczas praktyk były zgodne z realizowaną 
w szkole podstawą programową w zakresie kształcenia 
zawodowego. Poszerzone zostały one jednak o wymiar 
ponadnarodowy, co stanowi dodatkową wartość dodaną odbycia 
praktyk w międzynarodowym środowisku, poza granicami Polski.

Program kulturowy
Skiathos, Thessaloniki, Olimp, Meteory, Zamek 
w Platamonas, Litochoro, Palaios Panteleimonas 

Sobota i niedziela, jako dni wolne od praktyk, były poświęcone 
na realizację kluczowych punktów programu kulturowego. 
Wtedy też pod opieką przewodniczki uczestnicy odwiedzili 
majestatyczne Meteory, czyli klasztory prawosławne 
„zawieszone między niebem a ziemią”, na skałach uformowanych 
tysiące lat temu przez niegdysiejsze jezioro obejmujące tereny 
dzisiejszej Grecji kontynentalnej. Na miejscu przybliżona 
została im historia klasztorów oraz determinacja mnichów, 
którzy pracowali nad wybudowaniem 24 monastyrów 
wchodzących w skład kompleksu obecnie będącego na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 
UNESCO. Na uczestnikach wrażenie zrobiły ozdobne piękne 

freski, jakimi były pokryte ściany kaplic. Historie miejsc dały im 
również wiele do myślenia, a usadowione na szczytach kilkuset 
metrowych skał klasztory z pewnością zapisały się w ich pamięci. 
Podczas wycieczki, młodzież udała się również do muzeum 
ikon, gdzie uczyła się pisania tych cudów sztuki sakralnej oraz 
dowiedziała się więcej na temat prawosławia oraz jego relacji 
z katolicyzmem.

W programie znalazła się również wycieczka na wyspę 
Skiathos, na którą uczestnicy popłynęli statkiem. Podczas 
rejsu mieli okazję tańczyć do międzynarodowych przebojów, 
ale również popracować nad znajomością typowo greckich 
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tańców, w tym Sirtaki. Na wyspie, w samej jej stolicy, młodzież 
dowiedziała się więcej na temat historii Grecji oraz jej symboli 
narodowych, a następnie udała się na punkt widokowy, z którego 
Sophie z filmu „Mamma Mia!” wysyła list do swoich ojców. 
Po rozejrzeniu się na własną rękę, uczestnicy upewnili się co do 
smaków greckich, prowadząc degustację tradycyjnych potraw 
i popłynęli wypocząć na „Złotą plażę” Kukunaries, by nacieszyć 
się czasem wolnym i odpoczynkiem.

W dni robocze, kiedy pracy było mniej, młodzież dokształcała 
się z zakresu wiedzy o Grecji udając się w bliższe im punkty. 
Jednym z takich miejsc było drugie co do wielkości miasto Grecji, 
czyli Thessaloniki. Pod opieką przewodnika grupa odwiedziła 
najciekawsze i najważniejsze atrakcje miasta, w tym Białą Wieżę, 
Łuk Galeriusza, Rotundę, Bazylikę św. Dymitra, starożytną agorę 
oraz Plac Arystotelesa. Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli 
się o historii i znaczeniu tego miasta na przestrzeni wieków. 
Wycieczka do Thessalonik pokazała im również, że nie zawsze, 
aby przenieść się w czasie, trzeba udać się do muzeum. Miasto 
ma to w sobie, że starożytność wpisuje się w kanon teraźniejszej 
infrastruktury. Współczesne budynki i wille wkomponowane 
są między zabytki pamiętające czasy sułtanów Osmańskich, 
a nawet sięgające wcześniej niż do czasu władania rzymskiego. 
Dzięki wycieczce, uczestnicy mobilności mogli lepiej zrozumieć 
mieszanie się kultur oraz wpływy i współzależności jakie między 
nimi istniały i istnieją.

W ramach aktywnego spędzania czasu wolnego, grupy 
realizowały również mniejsze wycieczki, których destynacje 
były w zasięgu ich wzroku z pokoi, w których mieszkali. Jedną 
z tych atrakcji był widoczny z hotelu Zamek w Platamonas. 
Zamek, a raczej jego ruiny leżą na wzniesieniu, zapewniając 
dobry punkt widokowy na wyjście z doliny Tempi, deltę rzeki 
Pinios, Zatokę Termajską oraz dalej – na Tesalię i masyw Olimpu. 
W czasach średniowiecza kiedy powstał Zamek, warunki jego 
usytuowania zapewniały rewelacyjny punkt obronny, do kontroli 
pobliskich strategicznych terenów. Obecnie stanowi świetny 
punkt widokowy, z którego uczestnicy mobilności mogli obejrzeć 
najbliższą okolicę i odpocząć od pracy.

Uczniowie odwiedzili również skansen turystyczny w wiosce 
Palaios Panteleimonas, który znajduje się powyżej Zamku. Poza 
wieloma sklepami, w których były sprzedawane przysmaki i inne 
bogactwa Grecji oraz okolic masywu Olimpu, wioska zapewniła 
młodzieży rewelacyjny punkt widokowy, z którego mogli na 
własne oczy zapoznać się z geografią i topografią regionu, do 
którego przyjechali na praktyki. Był to dla nich niepowtarzalny 
moment, w którym zobaczyli jak prawie trzytysięczno-metrowy 
szczyt Olimpu spotyka się z morzem u swoich stóp.

Zachęceni wcześniejszymi wyjściami i kontaktem z górami, 
uczestnicy udali się też do miejscowości Litochoro, skąd 
prowadzi szlak na najwyższy szczyt Grecji – Mitikas oraz trasa 
w głąb masywu przez wąwóz Enipeas. Udali się bezpieczną trasą 
w głąb Parku Narodowego Gór Olimpu do basenów Afrodyty, 
korzystając przy tym z kojącej bliskości z przyrodą i dowiedzieli 
się więcej o ekosystemie Grecji.
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Rezultaty projektu
podniesienie kompetencji, kształtowanie postaw, 
doskonalenie umiejętności oraz rozwój ZSGH

Udział w praktykach zagranicznych w ramach mobilności 
dostarczył uczestnikom wielu nowych doświadczeń 
i umiejętności. Dzięki partycypacji w projekcie młodzi 
ludzie rozwinęli już posiadane, bądź nabyli zupełnie nowe, 
cenne kompetencje, takie jak samodzielność, otwartość na 
innowacje, kreatywność, odpowiedzialność za własne działania, 
swoboda pracy w zespole międzynarodowym, pogłębili 
znajomości języków obcych, zapoznali się z odmienną kulturą 
i obyczajami. Wszystkie te umiejętności są obecnie cenione 
przez pracodawców oraz niezbędne do odniesienia sukcesu 
zawodowego sprawiając, że przyszli absolwenci naszej szkoły są 
atrakcyjnymi kandydatami do pracy dla szeregu firm. Zdobyta 
wiedza i kompetencje pozwolą im w przyszłości podjąć własną 
działalność w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Oprócz spełnienia potrzeb uczniów w zakresie zdobywania 
cennego doświadczenia przydatnego na rynku pracy, realizacja 
inicjatywy wpisała się w strategię rozwojową szkoły i wpłynęła 
pozytywnie na jakość jej pracy. Można tutaj wymienić chociażby 
wpływ na nauczycieli, którzy wyjechali z młodzieżą jako 
opiekunowie monitorujący przebieg praktyk. Mieli oni okazję 
poznać metody szkolenia zawodowego za granicą oraz warunki 
organizacji pracy, a w efekcie dzielą się swoją wiedzą z innymi 
nauczycielami w ramach prac zespołów przedmiotowych. 
Nowe doświadczenia z praktyki zawodowej za granicą 
pozytywnie wpłynęły na ich współpracę z uczniami i bardziej 
zmotywowały do pogłębiania swojej wiedzy, oferując młodzieży 
coraz to nowe, aktualne metody kształcenia, co pozytywnie 
wpływa na rozwój obu stron. Ponadto, zorganizowane zostały 
spotkania uczestników mobilności z innymi uczniami, których 
celem było zmotywowanie ich do udziału w podobnych 
inicjatywach w przyszłości, bądź podejmowania dodatkowych 
działań, umożliwiających rozwijanie posiadanych kompetencji 
i stałe dążenie do zdobywania nowych umiejętności. Rada 
Pedagogiczna została zapoznana z przebiegiem praktyk oraz 
ich efektami – opiekunowie podzielili się swoimi obserwacjami, 
a także wnioskami wyciągniętymi podczas monitorowania 
procesu kształcenia za granicą, przez co projekt wywarł bardziej 
wymierny wpływ również na osoby nie bezpośrednio w niego 
zaangażowane.

Inicjatywa uświadomiła całej szkolnej i lokalnej społeczności 
wagę kontaktów międzynarodowych w nowoczesnym świecie 
ucząc, że „Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu”. Umocniło 

to chęć współpracy w ramach Unii Europejskiej – kształcenia 
zawodowego oraz motywacji do mobilności młodych ludzi 
i poszerzania perspektyw w celu odnalezienia własnego miejsca 
na rynku pracy. Działanie pokazało im, że granice państw 
to nie granice możliwości zawodowych. Udział w projekcie 
dla wielu uczniów, jak również nauczycieli był pierwszym 
międzynarodowym doświadczeniem. Kontakt z kulturą innego 
państwa sprzyjał poszerzaniu wiedzy na temat Unii Europejskiej 
i kształtowaniu postaw tolerancji, kreatywności i wrażliwości na 
różnorodność kulturowo-historyczną.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzbogacenia oferty 
edukacyjnej szkoły, a w rezultacie – rozpowszechnienia idei 
inicjatyw europejskich wśród młodzieży. Ta z kolei swoje 
doświadczenie i nabytą wiedzę przekazuje dalej, dzieląc się nią 
z członkami lokalnej społeczności, jak również pozostałymi 
zainteresowanymi. Dotyczy to głównie rówieśników 
uczestników, ich znajomych ze szkoły i spoza niej, ale także ich 
rodzin, znajomych rodziców czy pracowników w miejscach, 
w których uczniowie znajdują zatrudnienie. Czasem nawet 
mimowolnie, młodzież dzieli się swoimi umiejętnościami. 
Nabyte przez nich kompetencje skutecznej komunikacji, 
współpracy w grupie, tolerancji, otwartości, chęci podejmowania 
dodatkowych inicjatyw są i będą przejmowane przez ich 
znajomych i współpracowników. Dodatkowo, sami młodzi ludzie 
chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami, których jest mnóstwo, 
a także doświadczeniami z pracy z Grekami, w środowisku 
międzykulturowym.

Projekt pozwolił również na realny kontakt z wartościami 
promowanymi we wspólnocie europejskiej i uświadomienie 
sobie ich funkcjonowania w praktyce. Dzięki odpowiedniemu 
upowszechnianiu rezultatów projektu oraz organizacji szeregu 
spotkań, na których młodzież oraz nauczyciele i osoby 
zaangażowane w implementację inicjatywy dzielą się swoimi 
wrażeniami i doświadczeniami, możliwe jest dotarcie z efektami 
wypracowanymi w ramach projektu do lokalnej społeczności, ale 
również dalszych odbiorców – w tym w skali międzynarodowej, 
dzięki udostępnieniu relacji w mediach społecznościowych, jak 
również na stronie partnera greckiego.
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Certyfikacja
formalne potwierdzenie  
zdobytych kompetencji

Efekty uczenia się osiągnięte przez uczestników za granicą 
w wyniku realizowanego cyklu kształcenia zawodowego zostały 
potwierdzone, poprzez uzyskane z praktyk zagranicznych 
oceny wystawione przez przedstawicieli organizacji wysyłającej 
i przyjmującej, certyfikaty oraz inne dokumenty poświadczające 
udział w mobilności i programie praktyk. Pośród nich znalazły się:

• Arkusze Ewaluacyjne Praktykanta wraz z jednostkami oceny 
umiejętności i zdobytych kwalifikacji, wykorzystujące 
punktację ECVET, umożliwiające dokonanie kompleksowej 
oceny postępów poczynionych przez uczestników w ramach 
realizowanego cyklu kształcenia. Dokument ten stworzony 
został na podstawie konkretnych umiejętności zawartych w 
programie praktyk, wykorzystując skalę od 1 do 6 w ocenie 
osiągniętych umiejętności. Przyznane punkty umożliwiły 
utrwalenie efektów i osiągnięć uczniów oraz uznanie ich 
w szkole. Dzięki podziałowi na poszczególne kompetencje 
w danych zakresach, każdy uczeń uzyskał ocenę za 
poszczególną kategorię umiejętności, co ostatecznie 
stanowiło ocenę końcową z części obowiązkowych praktyk, 
niezbędnych do zaliczenia celem uzyskania tytułu Technika. 
Ocena ta wystawiona została przez przedstawicieli 
organizacji przyjmującej, w porozumieniu z opiekunami 
polskimi, którzy także wspierali i monitorowali cały proces;

• dokument Europass-Mobilność – wystawiony po powrocie 
uczestników z mobilności, potwierdza nabycie konkretnych 
kompetencji i umiejętności w ramach zrealizowanych 
praktyk zagranicznych. Wskazanie dat mobilności 
oraz podpis przedstawiciela organizacji wysyłającej 
i przyjmującej nadały mocy dokumentowi i sprawiły, że 
absolwenci będą mogli posługiwać się tym certyfikatem 
podczas ubiegania się o zatrudnienie w przyszłości, 
posiadając dokument uznawany w całej Unii Europejskiej, 
wystawiony nie tylko po polsku, ale również po angielsku;

• certyfikat ukończenia praktyk zagranicznych – 
przygotowany także w polskiej i angielskiej wersji 
językowej, opatrzony podpisami przedstawicieli obu 
organizacji implementujących projekt, wskazuje okres 
odbywania mobilności i stanowi dokument potwierdzający 
podjęcie dodatkowej inicjatywy w ramach nauki szkolnej, co 
również wzbogaca portfolio absolwenta ZSGH.



30 31

Projekt został zrealizowany we współpracy z doświadczoną 
grecką organizacją – Georgikes Ekmetaleuseis & Training 
Services, która działa w ramach programów mobilności od 
2011 roku, specjalizując się w zakresie kształcenia zawodowego 
oraz organizując różnorodne praktyki zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów. Podczas ich pobytu zajmuje się kompleksowym 
zapewnianiem programów praktyk – miejsc pracy, zajęć 
praktycznych, wizyt studyjnych, warsztatów – oraz wycieczek 
w ramach programu kulturowego. Dotychczasowe projekty 
i programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół 
zawodowych i technicznych, organizacji pozarządowych, innych 
instytucji czy osób fizycznych zainteresowanych projektami, 
udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, 
co pozwala na weryfikację całego przedsięwzięcia na ich 
stronach, jak i na stronie samego partnera greckiego:  
http://georgikes.eu. 

Głównymi polami działania firmy są praktyki i staże dla 
uczniów szkół technicznych i zawodowych w obszarze turystyki, 
gastronomii i hotelarstwa, ale także agrobiznesu, rolnictwa 
i przemysłu rolno-spożywczego, handlu, logistyki i zarządzania 
przedsięwzięciami, które towarzyszą wybranym sektorom. 
Organizacja współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami branży 
rolno-spożywczej oraz gospodarstwami agroturystycznymi 
i rolnymi na Riwierze Olimpijskiej i szerzej – w regionie Pieria 
i Tesalia, które są najbardziej rozwiniętymi rolniczo oraz 
turystycznie regionami Grecji. Wśród współpracujących 
podmiotów znajduje się szereg firm z sektora rolnego, z branży 
mechanizacji rolnictwa, obiekty turystyczne, a także inne 
firmy usługowe, w tym budowlane i architektoniczne czy 
informatyczne.

Partner
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