W Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Jana Pawła II w Staszowie tradycją stało się,
że każdego roku grupa uczniów wyjeżdża do
Włoch,
by
tam
zdobywać
nowe
doświadczenia, weryfikować swoje mocne i
słabe strony. Zagraniczne praktyki to nie
tylko doskonała okazja do sprawdzenia
umiejętności zawodowych poza krajem, ale
także możliwość nawiązania przyjaźni i
poznania nowej kultury. Niewątpliwie są one
wskaźnikiem wysokiego rozwoju szkoły. W
ubiegłym roku szkolnym „ekonomik” realizował projekt pt. „Szlifowanie kompetencji zawodowych
i społecznych w środowisku europejskim” w
ramach Programu ERASMUS+. Partnerem
projektu była firma Sistema Turismo s.r.l. z
Potenzy we Włoszech, z którą ZSE
współpracuje od wielu lat. Zasadnicze cele
projektu to między innymi podniesienie
jakości i efektywność kształcenia, zwiększenie
motywacji do nauki języków obcych i
przedmiotów
zawodowych,
rozwijanie
kreatywności,
samodzielności
i
odpowiedzialności, lepsze przygotowanie do
wykonywania zawodu, wzrost świadomości międzykulturowej.
Projekt był realizowany w dwóch
etapach. W marcu 2017 r. na miesięczne
praktyki do Rimini wyjechało 30 uczniów
kształcących się w zawodach: technik
logistyk, technik informatyk i technik
ekonomista. W maju tego roku „włoską
przygodę” rozpoczęła młodzież ucząca się w
zawodach: technik hotelarstwa, technik
żywienia i usług gastronomicznych oraz

uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej
(fryzjer, kucharz, piekarz, sprzedawca).
Beneficjenci projektu realizowali praktyki w
restauracjach, hotelach, przedsiębiorstwach
handlowych,, informatycznych oraz firmach
branży TSL – transport, spedycja, logistyka.
Dla młodych osób bez doświadczenia, z
małego miasteczka czy wioski, odnalezienie
się w nowym środowisku, gdzie wszyscy
porozumiewają się w obcym języku było nie
lada wyzwaniem.
W celu zwiększenia ich pewność siebie osoby, które przeszły proces rekrutacji, mogły
jeszcze w Polsce na kursie języka angielskiego szlifować język zawodowy. Natomiast już w Rimini
uczniowie wzięli udział w intensywnym kursie języka włoskiego. Wszystko to w celu lepszej
komunikacji w środowisku międzynarodowym. Dodatkowo dla uczestników projektów
zorganizowano zajęcia pedagogiczne z zakresu zasad savoir - vivre, tolerancji, współżycia
społecznego, radzenia sobie ze stresem związanym z rozłąką i pokonywaniem barier oraz zajęcia
kulturowe poświęcone historii i kulturze Włoch. Praktykanci mieli możliwość pracy w
międzynarodowych zespołach, a więc okazję do bezpośredniego kontaktu z ludźmi z całego świata.
Pracując w tak różnorodnych grupach musieli wykazać się szacunkiem dla osób odmiennych
kulturowo i religijnie, stając się tym samym „obywatelami świata”.
Uczestnicy praktyk wykonywali swoje zadania samodzielnie w oparciu o posiadaną już
wiedzę teoretyczną jednocześnie wykazując się kreatywnością w obszarze zawodowym,
umiejętnością rozwiązywania zadań i przystosowania się do zmieniających się warunków. Jednym z
wielu rezultatów projektu było umożliwianie osobom uczącym się dostępu do technik, sprzętu,
technologii, doświadczeń i zasobów innych niż te dostępne w Polsce.
Osobiste zetknięcie z kulturą Włoch i
obyczajami tego pięknego kraju było
nieocenionym
doświadczeniem,
niemożliwym do zdobycia na gruncie
polskim. Wyjazd edukacyjny obfitował w
wiele atrakcji. Tradycyjna kuchnia włoska
okazała się ucztą dla ciała, a wycieczki
kulturoznawcze ucztą dla ducha. Poza
zajęciami praktycznymi uczniowie mieli
okazje zwiedzić zabytkowe Rimini, którego
historia sięga czasów cesarstwa rzymskiego,
najstarszą republikę świata - San Marino oraz romantyczną Wenecję. Miejsca te zachwyciły ich
niezapomnianym urokiem i niepowtarzalnym włoskim klimatem.
Zrealizowany projekt pozwolił jego uczestnikom lepiej zrozumieć zasady rynku pracy,
oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwinięcia umiejętność krytycznego
myślenia oraz kształtując aktywny stosunek do życia. Staże we włoskich firmach umożliwiły
poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności ułatwiających porusza się po rynku pracy

w zjednoczonej Europie oraz realizację planów zawodowych. Stali się bardziej mobilni, gotowi do
przekraczania granic i pokonywania barier. Efektem udziału w zagranicznych praktykach było
nabycie umiejętności i kluczowych kompetencji personalnych, społecznych, zawodowych oraz
z zakresu przedsiębiorczości poprzez poznanie specyfiki włoskich firm. Jest to z pewnością wartość
dodana, która motywuje naszych uczniów do dalszego rozwoju osobistego i kształtuje ich
kreatywność.
Szkoła, realizując projekt, również wiele zyskała. Wzrósł jej prestiż w regionie, jak również
wśród lokalnych pracodawców, którzy coraz częściej pytają o uczestników wyjazdów zagranicznych
i chętniej podejmują z nimi współpracę. Korzyści z międzynarodowej mobilności wykraczają poza
ZSE, gdyż młodzi ludzie swoją postawą i umiejętnościami promowali region, województwo
świętokrzyskie i Polskę w środowisku międzynarodowym.
Jednakże największą korzyścią z udziału w
projekcie
było
zdobycie
międzynarodowego
doświadczenia
zawodowego przez odbycie praktyk w
realnych warunkach i środowisku pracy.
Udział w projekcie to możliwość
porównania
wymagań
stawianych
pracownikom
przez
lokalnych
pracodawców (lokalny i regionalny rynek
pracy) z wymaganiami stawianymi przez
europejski
rynek
pracy
(włoskich
przedsiębiorców). Uczestnicy wrócili do
kraju z nowym zasobem wiedzy, co przełożyło się na wysoką zdawalność egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodach.
Praktyki to ważny rozdział w ich życiu. Były okazją, by usamodzielnić się i sprawdzić w
trudnych sytuacjach. Przede wszystkim była to jednak przygoda, która bez wątpienia zapadnie
głęboko w ich pamięci.
Na zakończenie oprócz słów uznania uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk
zawodowych.
Niech podsumowaniem praktyk będzie wypowiedź jednej z uczennic klasy technikum
hotelarstwa: „Był to cudowny pobyt, który dał mi możliwość poznać inną kulturę, ludzi i kraj. Dzięki
niemu mogłam zobaczyć jak żyją inni Europejczycy, jakie maja podejście do życia i skorzystać z tego
doświadczenia. Podczas praktyk w hotelu wiele się nauczyłam. Był to przedsmak tego co czeka
mnie w przyszłości po skończeniu szkoły i zdaniu ostatniego egzaminu zawodowego. W hotelu
panowała miła atmosfera. Mimo tego, że hotelowi goście posługiwali się różnymi językami, to nie
mieliśmy problemów z porozumiewaniem się, a praca była dostosowana do naszych możliwości.
Rimini to piękna, wypoczynkowa miejscowość. Dzięki tym praktykom mogliśmy przeżyć świetną
przygodę, jednocześnie ucząc się.”
Tekst i zdjęcia: ZSE

