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ORGANIZATOR
PROJEKTU

Numer projektu akredytowanego 2021-1-PL01-KA121-VET-000018596
Czas trwania 15 miesięcy
Data rozpoczęcia 2021-09-01 Data zakończenia 2022-11-30
Przyznana dotacja (EUR) 38 358,00
Uczestnicy:
Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się, w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego19 uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
Jop shadowing - 3 nauczycieli kształcenia zawodowego
Cele projektu:
Zwiększenie umiejętności zawodowych praktycznych na międzynarodowym rynku pracy.
Pozyskanie kompetencji wielokulturowych i międzynarodowych.
Wzrost kompetencji zawodowych praktycznych nauczycieli.
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Turcja, staż zawodowy.
Uczniowie i nauczyciele z technikum żywienia i usług gastronomicznych już na lotnisku

Turcja
Pierwsze spotkanie z koordynatorem i pierwszy dzień w Antalya , a od jutra zaczynamy pracę w restauracji
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TURCJA 2022 ERASMUS+
Grupa gastronomiczna pierwsze szkolenie w miejscu odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w hotelu
Grand Park Lara
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ERASMUS+TURCJA 2022
Uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu od
9 maja biorą udział w 2-tygodniowym stażu zagranicznym w „Grand Park Lara” w Antalya - turystycznej stolicy
Turcji.

Praktyki zawodowe odbywają się w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET000018596 realizowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pierwsze dni były pełne pracy i nowych doświadczeń zawodowych . Kuchnia turecka zachwyciła
różnorodnością smaków, zapachów, przypraw i egzotycznych surowców.
Młodzież została przyjęta wyjątkowo ciepło i życzliwie przez pracowników hotelu. Ewentualne bariery
językowe zniknęły już po 1 godzinie wspólnej pracy.
Ubrani w szyte na miarę uniformy profesjonalnie podeszli do wykonywania zleconych zadań. Gaya,
opiekun stażu uczniów bardzo chwali młodzież za zaangażowanie, sumienność oraz komunikatywność.

www.polskatimes.pl

www.juniormedia.pl

Polska Times | Wydanie specjalne 10/2022 | Strona 5

ZS im. W. Witosa w
Jasieńcu

ERASMUS+ TURCJA 2022
Nasi stażyści dzielnie wspomagają serwis hotelowy GRAND PARK LARA. A oto owoce tej pracy
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ERASMUS+TURCJA 2022
Magdalena Chmielewska i Anna Ługowska - nauczycielki przedmiotów gastronomicznych od 8 do 13 maja
2022r. brały udział w tygodniowym szkoleniu branżowy w „Grand Park Lara” w Antalya - turystycznej stolicy
Turcji.
Job
Shadowing
odbywał
się
w
ramach
akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01KA121-VET-000018596 realizowanego ze środków
Unii Europejskiej.
Przez 5 dni Panie towarzyszyły pracownikom hotelu
Grand Park Lara w ich codziennej pracy. W trakcie
stażu zapoznały się z menu restauracji, nowymi
technikami
i
technologiami
stosowanymi
w
przygotowywaniu dań zimnych i gorących regionalnej
kuchni tureckiej. Wnikliwa obserwacja przyczyniła się
do wymiany dobrych praktyk i zdobycia praktycznych
umiejętności gastronomicznych. Wzrost kompetencji
zawodowych wzbogaci ich warsztat pracy. Efekty
obserwacji
zostaną
wdrożone
do
programu
nauczania.
Zdobyte doświadczenia z pewnością zostaną
wykorzystane na zajęciach z młodzieżą, która
zostanie profesjonalnie przygotowana do pracy w
zawodzie na międzynarodowym rynku. Przyczyni się
to do wzrostu jakości i atrakcyjności kształcenia
zawodowego w ZS Jasieniec.

W ostatnim dniu swojej praktyki zawodowej panie otrzymały Certyfikaty potwierdzające udział , gratulacje i
życzenia od opiekuna stażu hotelu Grand Park Lara.
Podczas szkolenia branżowego nauczyciele zrealizowali bogaty program obejmujący następujące
zagadnienia:
- Zastosowanie wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce, nowe doświadczenia zawodowe w
rzeczywistych warunkach pracy
- Nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego
- Rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy
- Specyfika pracy w rzeczywistych warunkach w branży gastronomicznej
- Urządzenia, narzędzia i inny sprzęt techniczny stosowany w lokalu gastronomicznym
- Nowe technologie stosowane w branży gastronomicznej
- System zapewnienia jakości a także BHP w przedsiębiorstwie gastronomicznym
- Podniesienie poziomu umiejętności interpersonalnych, językowych i społecznych.
Najważniejsze jest jednak to, ze uczestniczki wracają z Job Shadowing bogatsze
o doświadczenia zawodowe na rynku międzynarodowym Udział w projekcie będą wspominać jako wspaniałą
zawodową przygodę.
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Praktyki zawodowe w Turcji to nie tylko zdobywanie doświadczenia zawodowego, ale także program
kulturowy. W sobotę 14 maja nasi stażyści zwiedzali miasto.

Antalya położone w południowo-zachodniej Turcji, nad zatoką Antalya na Morzu
Śródziemnym, w starożytnej krainie Pamﬁlia, u południowych podnóży gór Taurus. Jest to
najbardziej znany kurort wypoczynkowy Riwiery Tureckiej. Zajmuje 10 miejsce w rankingu
najczęściej odwiedzanych miast na świecie.
Wybraliśmy najbardziej przyjemny sposób zwiedzania miasta czyli spacer pieszo, w trakcie
którego zobaczyliśmy najważniejsze atrakcje miasta, jak wspaniałe punkty widokowe.
Antalya to miasto o bogatej historii, którego korzenie sięgają 150 roku p.n.e.. Wtedy to król
Attalos miał ją przebudować i uczynić najważniejszym miastem portowym swojego królestwa
Pergamonu. Większość zabytków koncentruje się na starówce, czyli dzielnicy Kaleiçi
(Wewnętrzna Twierdza), która jest odgrodzona od reszty miasta zabytkowymi murami
obronnymi.

Polska Times | Wydanie specjalne 10/2022 | Strona 8

ZS im. W. Witosa w
Jasieńcu

www.polskatimes.pl

www.juniormedia.pl

Praca

www.polskatimes.pl

Polska Times | Wydanie specjalne 10/2022 | Strona 9

www.juniormedia.pl

ZS im. W. Witosa w
Jasieńcu

Wodospad arbuzowy Düden Dolny
Dziś wisienka na torcie czyli na zakończenie pobytu w Turcji wycieczka nad wodospad . Po dojechaniu na
miejsce zachwycił nas wspaniały widok skalistych klifów i spienionej wody , która z wysokości 39m wpada
bezpośrednio do Morza Śródziemnego. Wodospad Dolny Düden czyli po turecku Aşağı Düden bywa również
nazywany Karpuzkaldıran Şelalesi.
Nazwa „Wodospad arbuzowy” jak głosi legenda wywodzi się z danych czasów. Dawno temu na polach po obu
stronach rzeki Duden rosły tysiące arbuzów. Wezbrane wody rzeki dokonały samoistnych zbiorów i arbuzy z
hukiem malowniczo spłynęły w dół do morza.
To były wspaniałe widoki . Mnóstwo zdjęć. Z żalem żegnamy miast Antalya. Wracamy Do Polski bogatsi o nowe
doświadczenia, bardziej odważni i otwarci.
Kolejny projekt już za rok

ZS Jasieniec

ZS
Jasieniec
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POŻEGNANIE
Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem
było wszystko."
Albert Einstein
Dzisiejszego dnia cudem było wszystko. To był dzień pełen wrażeń, emocji i łez. Ostatni raz w pracy, uroczyste
rozdanie Certyfikatów, podziękowania, pożegnania…………..
Nieprawdopodobne, ile szczęścia mogłam dzisiaj doświadczyć dzięki moim uczniom. Są młodzi, odważni,
otwarci, pełni empatii i nie wstydzą się łez. Niesamowite, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni nawiązali takie
relacje. To jest takie optymistyczne, budujące, motywujące i refleksyjne.....
Chwile pożegnania uchwycone aparatem poniżej
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Bezpieczny powrót do kraju
Grupa odbywające staż zawodowy w Turcji wróciła do Polski. Na lotnisku
niespodzianka- przywitanie kwiatami, podziękowania i mnóstwo powodów do
wzruszeń. Wspaniałe chwile, dla których warto żyć....
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DANIA 2022 ERASMUS+
Spotkanie organizacyjne

Dania, 9 maja 2022 r. ERASMUS+
Pierwszy dzień pobytu w Green Academy minął nam w miłej atmosferze, na poznawaniu uczestników innych
praktyk zawodowych. Zostaliśmy poinformowani o obowiązujących w kampusie zasadach, programem praktyk
oraz dodatkowych atrakcji. Po obfitym i smacznym lunchu udaliśmy się na spacer do stadniny koni
Vilhemsborg, gdzie mogliśmy podziwiać zimnokrwiste ogiery.
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10 maja 2022 r.
Drugi dzień praktyk spędziliśmy na farmie, gdzie naszym nauczycielem i mentorem jest Jørgen. Najpierw
została nam przedstawiona struktura oraz funkcjonowanie gospodarstwa, a następnie udaliśmy się na spacer w
celu obejrzenia pojazdów, maszyn i innych urządzeń rolniczych, a także warsztatu. Przed i po lunchu mieliśmy
okazję zaprezentować nasze umiejętności jazdy traktorem z przyczepą. Natomiast po powrocie z zajęć
oddaliśmy się błogiemu lenistwu.

Jesteśmy już na półmetku naszych praktyk w Danii. Czas biegnie tutaj niebłaganie. Oprócz zajęć praktycznych
uczniowie uczestniczą także w zajęciach kulturowych, które pomagają nam lepiej poznać i zrozumieć inny kraj
oraz poszerzyć nasze horyzonty myślowe. Odbyła się zorganizowana wycieczka terenowa do muzeum
gospodarstwa, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wyglądała praca na roli w Danii w przeszłości, jakie maszyny i
technologie były używane oraz w jakim tempie następował rozwój. Cały dzień spędziliśmy również w parku
rozrywki, który jest podobny do naszej Energylandii, ale jest więcej stref dla rodzin z małymi dziećmi, a także
miejsc na spożywanie swoich posiłków. Rodziny przyjeżdżają z koszami jedzenia – można nawet przyrządzić
tutaj grilla. Deszczowa pogoda nie odstrasza amatorów ekstremalnych przeżyć i wysokiego poziomu
adrenaliny. Podczas wycieczki do Kopenhagi płynęliśmy promem, podziwiając piękne widoki zapierające dech
w piersi.
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Zakończenie praktyk zawodowych
Nasz pobyt w Danii dobiegł końca. Po owocnych zajęciach praktycznych, dzięki którym zdobyliśmy nowe
doświadczenie i zwiększyliśmy nasze umiejętności, a także zajęciach kulturowych, musieliśmy się pożegnać
zarówno z naszymi rówieśnikami ze szkoły w Mokrzeszowie i w Radomiu, jak i z nauczycielami duńskimi. Czas
w Danii upłynął nam nie tylko na praktycznej nauce zawodu, ale także na zajęciach integracyjnych. Po rozdaniu
pamiątkowych certyﬁkatów i uwiecznieniu tej chwili na zdjęciach, bogatsi o nowe doświadczenie i umiejętności,
wyruszyliśmy w podróż powrotną do kraju, niecierpliwi podzielenia się naszymi wrażeniami ze społecznością
szkolną.

Podsumowanie
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu uczestnikami stażu zawodowego w
Danii i Turcji w ramach akredytowanego projektu 20211-1-PL01-KA121-VET-000018596 programu ERASMUS+
Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Erasmus + to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Otwiera umysły,
zmienia życie!
W ramach projektu szkolili się :
• uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych – Turcja
• uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych - Dania

TURCJA

DANIA

Grupa 9 uczniów z technikum żywienia i usług
gastronomicznych, pod opieką koordynatora projektu
pani Anny Góreckiej 8 maja wyjechała na
dwutygodniowy staż zawodowy do Turcji. Wraz z
młodzieżą szanse na doskonalenie zawodowe mieli
również nauczyciele przedmiotów zawodowych
gastronomicznych. W szkoleniu branżowym wzięły
udział panie Anna Ługowska i Magdalena
Chmielewska.
Celem podróży była Antalya - największe tureckie
miasto
na
wybrzeżu
Morza
Śródziemnego
zlokalizowane w południowo-zachodniej Turcji. Co rok
odwiedzane przez tłumy turystów z całego świata.
Stolica Riwiery Tureckiej.

Grupa 10 uczniów z technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, pod opieką pani Edyty Suwalskiej 8 maja
wyjechała na dwutygodniowy staż zawodowy do
Danii. Wraz z młodzieżą szanse na doskonalenie
zawodowe miał również nauczyciel przedmiotów
zawodowych mechanizacji rolnictwa. W szkoleniu
branżowym wziął udział pan Krzysztof Krześniak.
Po dotarciu Green Academy Jorgbrugets w
miejscowości Beder zostali serdecznie przywitani i
zakwaterowani w kampusie. Tak rozpoczęła się
wielka przygoda techników mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki.

