W ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”
z programu ERASMUS + od 30.08.2020 r. do 26.09.2020 r. odbyły się praktyki
zawodowe w Anglii uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik żywienia
i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa.

Praktykę zawodową w Sherborne w Anglii odbywało sześcioro uczniów Technikum
Zawodowego - dwoje w zawodzie technik hotelarstwa – Katarzyna Gralak i Wiktoria Klimela
z klasy 3, czworo w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – Natalia
Jaskowska i Donata Zagórska z klasy 3 oraz Piotr Czarnota i Błażej Mizgier z klasy 4.
Staże odbywały się w restauracjach The Green w Scherborne, The Red Heaus w Yeovil oraz
hotelu - Grange at Oborne.

Przed odbyciem stażu uczniowie brali udział w zajęciach językowych, które odbywały się
z wykorzystaniem platformy OLS (Online Linguistic Support – wsparcie lingwistyczne
online) oraz warsztatach z psychologiem i policjantem. Działania te miały na celu
zmotywować uczestników projektu do większego wysiłku językowego, pomóc podnieść
poziom znajomości języka oraz przygotować do radzenia sobie w nowych sytuacjach.
Tematyka spotkań z psychologiem i policjantem dotyczyła m.in. wzmocnienia odporności
na stres, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, adaptacji w nowym środowisku, radzenia

sobie z rozłąką z rodziną, stresem związanym z podróżą lotniczą, sposobami postępowania
w sytuacjach stwarzających zagrożenie.
W trakcie odbywania stażu uczniowie realizowali program praktyk przygotowany
i wdrożony w szkole, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w ramach europejskiego
systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Uczniowie pracowali pięć dni w tygodniu, po osiem godzin. Stażyści w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych w ramach obowiązków przygotowywali sale restauracyjne
do przyjęcia gości, dobierali zastawę do ekspedycji potraw i napojów, porcjowali, dekorowali
i wydawali dania i napoje, pomagali w procesie przygotowania posiłków w restauracji, dbali
o utrzymanie czystości podczas pracy kuchni. Do zadań stażystek w zawodzie technik
hotelarstwa należało m.in. utrzymanie czystości i porządku w obiekcie hotelowym, obsługa
wyposażenia recepcji, kompleksowa obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
z hotelu, przygotowywanie informacji dotyczących przybyłych gości oraz przygotowywanie
i prezentowanie usług dodatkowych. Ponadto uczniowie doskonalili umiejętności obsługi
urządzeń wykorzystywanych na różnych stanowiskach pracy oraz umiejętności pracy
w zespole.

Czas wolny stażyści spędzali wspólnie. Pierwszy raz mieli okazję zobaczyć Anglię
i Sherborne, dlatego spacer ulicami miasta już od początku wzbudził duże zainteresowanie
i zachwyt. Szczególnie podobała im się architektura miasta i panujący tu klimat – życzliwe
i otwarte społeczeństwo. Podczas wspólnych wypraw uczniowie obejrzeli m.in. opactwo
Sherborne, ruiny XII - wiecznego pałacu obronnego i XVI-wieczny dwór zwane Sherborne
Castle, Almshouses of St John i Methodist Church. Ze względu na ograniczenia związane
z pandemią covid-19 nie udało się wejść do niektórych obiektów, dlatego podziwiali ich
architekturę jedynie na zewnątrz. Dzięki słonecznej wrześniowej pogodzie możliwe było
obejrzenie pięknych angielskich parków i ogrodów: Sherborne Gardens, Nothernhay Gardens
w Exeter czy Ninesprings w Yeovil.

Ciekawym punktem pobytu okazała się również wycieczka do Exeter - centrum nowoczesnej
działalności gospodarczej i turystyki, z licznym zabytkami pochodzącymi z XII - XV wieku.
Miasto to jest również z największych kampusów uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii.
University of Exeter to 12. w rankingu najlepszych uczelnia na Wyspach, stąd obecność
w mieście tak wielu młodych ludzi z różnych stron Anglii i świata.

Miesięczny staż zawodowy za granicą to dla uczniów okazja do zdobycia doświadczenia
zawodowego, które ułatwi znalezienie pracy w Polsce i za granicą, Dzięki mobilności
zwiększyła się znajomość języka angielskiego, nastąpił wzrost wiedzy i kompetencji
zawodowych, wiedzy na temat kultury i tradycji Wielkiej Brytanii oraz umiejętności
organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Bardzo ważnym atutem jest
także nabycie umiejętności pracy w zespole wielokulturowym. U stażystów widać
zdecydowanie wzrost pewności siebie i większe poczucie własnej wartości, a dokument
potwierdzający odbycie stażu Europass – Mobility - uznawany we wszystkich krajach UE,
gwarantuje im łatwiejszy start na europejskim rynku pracy w krajach UE.

