Praktyki zawodowe uczniów
ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie
szansą na rozwój kompetencji zawodowych
i skuteczne wejście na rynek pracy
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036347 realizowany w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

o szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie
to instytucja szkolenia i kształcenia
zawodowego o bogatej historii, która zaczyna
się już w 1919 roku. Od tamtej pory Szkoła
przeszła wiele zmian, reform, powodowanych
czynnikami zewnętrznymi, w tym przede
wszystkimi potrzebami młodzieży i rynku
pracy. Misją ZSP w Witkowie pozostaje
bowiem skuteczne szkolenie zawodowe
młodzieży poprzez dopasowanie programów
nauczania, jak i stosowanych metod do
oczekiwań i potrzeb uczniów, którzy mają
skutecznie odnaleźć się na lokalnym,
krajowym, a nawet międzynarodowym
rynku pracy.
Obecnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie
łączy w sobie szkoły ponadgimnazjalne,
w których łącznie uczy się 157 osób.
Uczniowie mogą korzystać z oferty
edukacyjnej szkolenia zawodowego
realizowanego w ramach 4-letnich
programów nauczania. Profile, w ramach
których kształcona jest młodzież – zarówno
branża IT, finansowa jak i usługowa
(gastronomiczna), to branże przyszłościowe,
których pracownicy będą poszukiwanymi na
rynku pracy w kolejnych latach.
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Uczniowie ZSP im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie odbyli praktyki
zawodowe w Grecji w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego
(projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036347)
Praktyki zorganizowano we współpracy
z OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single
Member P.C.

Ponadto, do rozwoju kompetencji u naszych
uczniów znacznie przyczyni się realizowany
przez nas projekt praktyk zawodowych
finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedzia
Edukacja Rozwój (PO WER.

http://zspwitkowo.pl
https://www.facebook.com/zspwitkowo/

projekt praktyk

Realizacja projektu praktyk w Grecji była
motywowana chęcią poprawy sytuacji
młodych ludzi kształcących się w kierunku
technik żywienia i usług gastronomicznych
oraz technik informatyk.
Projekt zakładał kompleksową realizację
procesu nauczania – od przygotowania, przez
główne działanie w Grecji aż po ewaluację
i działania następcze. Za cel postawiliśmy
stworzenie uczniom realnej możliwości
rozwoju osobistego i zawodowego poprzez
poprawienie umiejętności językowych,
zetknięcie się z rynkiem pracy w praktyce,
poznanie realiów pracy i życia w innym kraju,
skonfrontowanie istniejących wyobrażeń
dotyczących rynku pracy z rzeczywistością.
Wszystko to ma się przełożyć na rozwój
posiadanych, a także zdobycie zupełnie
nowych kompetencji przez uczniów.
W większości uczestnicy projektu praktyk to
młodzież ze słabo rozwiniętych obszarów
wiejskich, których głównym kierunkiem
rozwoju jest kształcenie zawodowe w celu
znalezienia pracy w jednym z większych
miast regionu Wielkopolski lub całej Polski.
W związku z powyższym, celem głównym
projektu było podniesienie poziomu
kluczowych kompetencji i umiejętności
zawodowych 42 uczniów ZSP Witkowo,
w szczególności w zakresie możliwości ich
dostosowania i przydatności dla rynku pracy,
a także dywersyfikacja działań i możliwości
tworzących dla młodych ludzi szansę rozwoju
i realnego wkładu w spójność społeczeństwa,
zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom
dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz
dzięki zacieśnionej współpracy między
środowiskiem kształcenia i szkolenia
a środowiskiem pracy w kraju i zagranicą.

odbyło praktyki zawodowe
w greckich firmach

31 uczniów
kształcących się na
kierunku technik żywienia
i usług gastronomicznych
oraz w zawodzie kucharz

11 uczniów
kształcących się
w zawodzie technik
informatyk

cele szczegółowe

Cele jakościowe:
•
•
•
•
•
•
•

•

Realizacja projektu pozwoliła na
osiągnięcie wielu celów wpisujących
się nie tylko w potrzeby samej Szkoły,
ale przede wszystkim uczniów, wśród
których zdiagnozowano istotne elementy
wymagające wsparcia. Młodzież musi
stawić czoła wielu wyzwaniom rynku
pracy i pokonać problemy ze znalezieniem
zatrudnienia związane z brakiem
doświadczenia i możliwości rozwijania
posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Pomimo starań Szkoła nie zawsze jest
w stanie zapewnić wszystkim miejsca
praktyk, w szczególności wyjazdowych
i zagranicznych, ponieważ wiąże się to
z dodatkowymi kosztami. Projekt „Praktyki
zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego
Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój
kompetencji zawodowych i skuteczne wejście
na rynek pracy” otwierają uczniom drzwi do
kariery krajowej i międzynarodowej.

Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów.
Rozwój realizowanej oferty szkoleniowej w oparciu o zebrane doświadczenia
i nawiązane kontakty.
Ukształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.
Rozwój świadomości kulturowej oraz poczucia przynależności do dziedzictwa
kulturowego własnego regionu, kraju i Europy.
Promocja Szkoły w Polsce i innych krajach europejskich.
Budowanie wymiaru europejskiego Szkoły.
Podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz procesu dydaktycznego poprzez
wymianę dobrych praktyk, poznanie nowych metod i doskonalenie zawodowe
kadry nauczycielskiej podczas współpracy z partnerami greckimi.
Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy.

Cele ilościowe:
•

•

Realizacja 2-tygodniowych procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych
przedsiębiorstwach dla 42 uczniów, w tym 31 uczniów kształcących się na
profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz,
piekarz oraz 11 uczniów profilu technik informatyk; w tym także uczniów
z mniejszymi szansami.
Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych 42 uczniów ZSP
w Witkowie.

technik żywienia
i usług
gastronomicznych
oraz kucharz

Nasi „gastronomowie” odbywając praktyki
w 4-gwiazdkowym hotelu Poseidon Palace,
pracowali zarówno w hotelowej kuchni, cukierni,
jak i w restauracji, czy na barze obsługując gości.
Dzięki temu zostali przeszkoleni kompleksowo
do pracy na każdym z tych stanowisk. W ramach
zrealizowanego programu poszerzyli swoją
wiedzę na temat organizacji, zarządzania
i stylu pracy w obiektach gastronomicznych,
a także wiedzę z zakresu stosowania nazw,
pojęć i określeń właściwych dla gastronomii,
w tym kuchni greckiej, śródziemnomorskiej
i międzynarodowej. Zdobyli wiedzę
i umiejętności związane z tworzeniem receptur,
planowaniem zbilansowanego żywienia
dostosowanego do potrzeb konsumentów oraz
szacowaniem zapotrzebowania na produkty
żywnościowe i sprawdzania zaopatrzenia pod
kątem bieżących potrzeb firmy. Przygotowując
posiłki w określonym czasie pracując
indywidualnie, jak i w zespole, musieli rozróżniać
i dobierać surowce i półprodukty, a także
narzędzia, maszyny i urządzenia stosowanych
przy wykonywaniu i serwowaniu potraw.
Dzięki pracy pod okiem mentorów, jak i
samodzielnej realizacji zadań poznawali
typowe cechy kuchni greckiej i lokalne specjały
(feta, oliwa, wybrane ryby i owoce morza,
wino i inne). Potrafią przygotować szereg
potraw typowych dla regionu np: mousaka,
horiatiki, souvlaki, pastitsio, tzatziki, psari,
przy wykorzystaniu typowych składników
jak feta, oliwki, suszone pomidory, wybrane
rodzaje mięs. Wreszcie, pracując w restauracji
hotelowej, uczestnicy pogłębili umiejętności
związane z obsługą klienta, promocją, szeroko
pojętym serwisem restauracyjnym, doborem
zastawy, przygotowywaniem i serwowaniem
dań i napojów, opracowaniem menu. Korzyść
goni korzyść, a wszystkie nabyte kompetencje
naszych uczniów zostały potwierdzone
otrzymanymi zaświadczeniami i certyfikatami,
wystawionymi przez instytucje zaangażowane
w przygotowanie i realizację programów
praktyk.

technik informatyk

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik
informatyk podczas praktyk pracowali
bezpośrednio pod okiem specjalistów
z Olympus Education Services Single Member
P.C. W ramach zajęć mieli rozwijali swoje
umiejętności wpisujące się w kwalifikacje
ukierunkowane na projektowanie lokalnych
sieci komputerowych i administrowanie
sieciami. Zrealizowany program miał na celu
pozwolić przyszłym technikom informatykom
na poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych oraz
rozwinięcie już posiadanych umiejętności,
a także na wypracowanie w nich aktywnych
i otwartych postaw. Pracując nad poszczególnymi
zagadnieniami na wybranych stanowiskach nasi
uczniowie poszerzyli specjalistyczną wiedza
na temat zasad projektowania i planowania
sieci komputerowych, sposobów usuwania
najczęstszych awarii sieci komputerowej.
Konfigurując zapory sieciowe i parametry
sieci nauczyli się zasad zabezpieczania przed
nieuprawnionym dostępem oraz monitorowania
sieci informatycznych. Uczestnicy mieli także
okazję diagnozować i naprawiać różnego
rodzaju sprzęt IT, niezbędny do właściwego
funkcjonowania nie tylko podmiotów
branży informatycznej, ale także innych
podmiotów korzystających z zaawansowanych
technologicznie usług zgodnych z europejskimi
standardami.
Funkcjonując w ramach firmy branży
informatycznej, uczniowie poznali specyfikę
pracy i umiejętności specjalisty ds. sieci
komputerowych, wykorzystując wszelkie
narzędzia do utrzymania sieci komputerowych,
zapewnienia bezpieczeństwa w sieci,
zarządzania sieciami komputerowymi, ale
także analizy pracy i bezpieczeństwa baz
danych. Szereg rozwiniętych kompetencji
zdecydowanie podniósł atrakcyjność naszych
uczniów na rynku pracy, na który wejdą bardziej
świadomi i wyposażeni nie tylko w umiejętności
zawodowe, ale także narzędzia służące walidacji
i certyfikacji, poświadczających o ich aktywności
i osiągnięciach z pobytu w Grecji.

program kulturowy

Pobyt w Grecji to nie tylko praktyki
i zdobywanie nowych kompetencji
zawodowych! Uczniowie wzięli udział
w szeregu aktywności wpisujących się
w program kulturowy, ukierunkowany na
lepsze poznanie Grecji, pełniejsze zrozumienie
Greków, ich kultury, sposobu życia, ale także
odświeżenie informacji, które pojawiały się na
lekcjach historii w szkole. Uczniowie odwiedzili
kompleks skalno-klasztorny Meteory – obiekt
wpisany na światową listę dziedzictwa
UNESCO, znajdujący się w środkowej Grecji
na północno-zachodnim krańcu równiny
tesalskiej. Uczestnicy projektu byli także
z wizytą u bogów greckich na samym
Olimpie! Było to możliwe dzięki wycieczce
do wąwozu Enipeaz wchodzącego w głąb
masywu gór Olimpu, gdzie znajduje się także
źródło Zeusa, w którym kąpieli zażywała
bogini piękna – Afrodyta. Nie zabrakło także
czasu na zwiedzanie greckich miast – tych
największych jak i małych, które po dziś dzień
zachowały swój magiczny charakter i klimat.
Na liście znalazły się zatem Thessaloniki –
drugie największe miasto Grecji, ale także
takie górskie perełki jak Stary Panteleimon czy
Litochoro.

certyfikaty

Uczestnicy praktyk otrzymali szereg
dokumentów, zaświadczających o realizacji
programu, osiągnięciu efektów grupowych
i indywidualnych, w tym przede wszystkim:

•

Zaświadczenia o odbyciu przygotowania językowego (j. angielski zawodowy,
j. grecki podstawowy), kulturowego oraz pedagogicznego.

•

Certyfikat potwierdzający odbycie praktyk wraz z wykazem kompetencji
nabytych w trakcie praktyki, wystawiany przez Szkołę oraz partnera greckiego.

•

Indywidualny Wykaz Osiągnięć wykorzystujący elementy systemu ECVET,
który został wykorzystany do opracowania modelu oceny nabytych przez
uczestników kompetencji zawodowych.

•

Dokumenty Europass Mobilność, będący oceną opisową osiągnięć każdego
uczestnika, zawierając pełen opis kompetencji nabytych w trakcie praktyki –
w tym kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne.

Proces certyfikacji oraz walidacji rezultatów projektu stanowił cenne źródło
potwierdzające kompetencje uczestników, zwiększając ich konkurencyjność na
rynku pracy.

partner grecki
Praktyki dla uczniów ZSP w Witkowie zostały zorganizowane dzięki współpracy
z grecką organizacją OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C. (OES).
Jest ona placówką konsultingowo-szkoleniową, działającą w branży turystycznej
oraz IT, świadczącą usługi oraz szkolącą młodzież na wielu polach.
To sprawdzony, rzetelny partner, którego uczestnictwo w projekcie przyczyniło się
do osiągnięcia wszystkich celów i założeń projektu, jak i pełnej realizacji programu
praktyk. Firma posiada szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie
– zarówno w branży hotelarsko-gastronomicznej, jak i IT, prowadząc swoją
działalność dwutorowo: w sektorze edukacji zawodowej, współpracując
z podmiotami branży hotelarsko-gastronomicznej i turystycznej, w tym
z hotelami i restauracjami, a także świadcząc usługi IT, w tym szczególnie
z zakresu tworzenia oprogramowania oraz web developingu, dla innych greckich
i zagranicznych podmiotów.
Organizację tworzą osoby działające na greckim rynku od wielu lat. W skład
zespołu OES wchodzą eksperci i praktycy branży hotelarsko-gastronomicznej,
dbający o funkcjonowanie relacji w ramach prowadzonej działalności w branży
turystycznej, jak i specjaliści branży IT działający na co dzień w sektorze
usług informatycznych. Grupę uzupełniają szkoleniowcy, którzy wspólnie
w partnerami krajowymi i zagranicznymi przygotowują programy staży
zawodowych dla młodzieży kształcącej się na kierunkach technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik informatyk.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie
ul. Warszawska 29
62-230 Witkowo
e-mail: sekretariat@zspwitkowo.pl
tel: +48 61 477 81 35

http://zspwitkowo.pl
https://www.facebook.com/zspwitkowo/

