ZSP im. S. Staszica nr 3 we Włoszczowie, w ramach
realizowanych programów nauczania oferuje
możliwość rozpoczęcia edukacji dwukierunkowej
z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii lub
ekonomii. Podczas zajęć, uczniowie zdobywają szereg
kompetencji, m.in. uczą się:
urządzać zakłady gastronomiczne,
umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami
racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania
i prawidłowej obsługi konsumenta,
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prowadzenia działalności promocyjnej oraz
sprzedaży usług hotelarskich,
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wykonywania prac związanych z obsługą gości
w recepcji,
przygotowywania jednostek mieszkalnych
do przyjęcia gości,
przygotowywania i podawania śniadań w obiektach
świadczących usługi hotelarskie,
przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie
usługi dodatkowe.
Ponadto, zdobywają umiejętności aktywnego
zachowania się na rynku pracy, prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, sporządzania biznes
planu itp.
Wszystkie wymienione wyżej kompetencje zostaną
udoskonalone dzięki udziałowi w projekcie
międzynarodowym.

MOBILNOŚCI
czerwiec 2018

16 techników żywienia i usług gastronomicznych
10 techników hotelarstwa

wrzesień 2018
17 techników żywienia i usług gastronomicznych
10 techników hotelarstwa

53

uczniów
http://www.zsp3.pl
https://www.facebook.com/
StaszicWloszczowa/

POCIĄG
DO PRAKTYK
KLUCZEM
DO SUKCESU
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. S. Staszica we Włoszczowie

projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037626 realizowany w ramach
Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE:
Dynamicznie zmieniające się realia europejskie,
w tym szczególnie na rynku pracy, gdzie od młodych
ludzi zaczynających swoją karierę wymaga się coraz
więcej – nie tylko wykształcenia, ale także
doświadczenia i praktyki sprawiają, że ZSP nr 3 we
Włoszczowie dostrzegło potrzebę poprawienia
atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz stworzenia
dla uczniów nowych możliwości. Możliwości, które
pozwolą odbyć staże w zagranicznych
przedsiębiorstwach. Potrzeba ta została
zidentyfikowana poprzez przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego, zarówno wśród uczniów, jak i ich
rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu
Szkoły, także podejmując liczne inicjatywy na rzecz
rozwoju umiejętności praktycznych swoich dzieci.
Przeprowadzone rozmowy oraz ankiety uczniowskie
wskazały ponadto, iż w celu zaspokojenia potrzeb,
projekt powinien objąć zagadnienia związane ze
zdobyciem nowych umiejętności, zarówno jako
potencjalnych pracowników jak i pracodawców,
skorelowane z treściami przedmiotów zawodowych
i celami kształcenia.
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uczniów

odbędzie praktyki
zawodowe w Grecji

GŁÓWNE CELE
PROJEKTU:
stworzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów
ZSP nr 3 we Włoszczowie, poprzez zapewnienie im
kompleksowego wsparcia (przygotowania,
mentoringu, narzędzi ewaluacji i walidacji) przy
realizacji programów staży, odbywanych
w zagranicznych przedsiębiorstwach,
organizacja staży zawodowych dla 53 uczniów
Technikum, w tym 33 osób kształcących się
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
i 20 osób w zawodzie technik hotelarstwa,
włączenie w realizację projektu przynajmniej
25 uczniów z mniejszymi szansami,
podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych
53 uczestników projektu, potwierdzonych
zaświadczeniami, certyfikatami oraz dokumentami
takimi jak Europass-Mobilność,
podniesienie jakości i efektywności kształcenia
zawodowego, a także atrakcyjności oferty edukacyjnej
ZSP nr 3 we Włoszczowie,
stworzenie możliwości doskonalenia praktycznych
umiejętności zawodowych, w tym języka obcego
zawodowego,
organizacja praktyk we współpracy z nowoczesnymi
pracowniami i renomowanymi zakładami pracy,
włączenie w proces szkolenia najnowszych
technologii IT,
zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia,
zwiększenie szans na zatrudnienie w kraju i zagranicą,
podniesienie stopnia uznawalności kompetencji
i rezultatów projektu,
podniesienie potencjału organizacyjnego
i współpracy międzynarodowej naszej Szkoły.

2 mobilności w 2018 r.

PARTNER:
Golden Sun Mobility Center to organizacja, która od
wielu lat specjalizuje się w przyjmowaniu uczniów na
praktyki w ramach mobilnościowych programów
unijnych, w tym przede wszystkich w ramach sektora
kształcenia i szkolenia zawodowego. Siedziba Instytucji
znajduje się w miejscowości Mesangala, będącej
jednym z kurortów turystycznych, w których branża
hotelarsko-gastronomiczna rozwija się od bardzo wielu
lat. Realizowane działania opierają się tak na
strukturze samej firmy, w skład której wchodzą Golden
Sun Hotel, a także aparthotel, gospodarstwo
agroturystyczne oraz dwie restauracje, jak i na
rozbudowanych kontaktach z podmiotami sektora
turystycznego. Współpracuje również z wieloma
przedsiębiorstwami greckimi z regionu Riwiery
Olimpijskiej i Larisy.
Golden Sun Mobility Center organizuje praktyki
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych od 2010 roku. W tym czasie
zorganizowanych zostało ponad 20 mobilności,
w ramach których ponad 500 uczestników wzięło udział
w praktykach i stażach zawodowych, realizowanych
w branżach hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej
oraz rolniczej. Podczas pobytu uczestników w Grecji
dba o realizację programu stażowego, a także zajmuje
się organizowaniem wycieczek w ramach wsparcia
kulturowego. Wieloletnie doświadczenie w branży
sprawia, że firma i jej pracownicy posiadają szerokie
kompetencje w zakresie zarządzania projektami, co
pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu
uczestników, ale także na stabilność współpracy.

GOLDEN SUN
MOBILITY CENTER

