
 

Praktyka czyni mistrza 

– czyli zagraniczne staże zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu 

 

Zagraniczny wyjazd turystyczny to dla większości uczniów już chleb powszedni, ale zdobycie 

praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju to dla wielu osób nadal 

niepowtarzalna szansa na udany początek kariery zawodowej. Młodzież z Polski, w tym Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, dzięki 

programom unijnym coraz chętniej i liczniej zdobywa umiejętności zawodowe na polu 

międzynarodowym, stając się w przyszłości poszukiwanymi pracownikami, zarówno na rynku 

polskim jak i europejskim.  

 

Dwutygodniowe staże zawodowe organizowane przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach 

programu Erasmus+ były realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Bohaterów Monte Cassino w Lubniu od początku roku szkolnego 2015/2016. Łącznie, z możliwości 

poszerzania kwalifikacji zawodowych poza granicami kraju skorzystało kilkudziesięciu uczniów. 

 - Wyjazd na praktyki to niesamowicie wieloetapowe doświadczenie. Młodzież uczy się dorosłego życia, 

współpracy w grupie, komunikacji z innymi ludźmi, w tym z pracodawcami. Niektórzy uświadamiają 

sobie, że poziom ich języka angielskiego jest niewystarczający, i bardzo dobrze, bo wiedzą nad czym 

muszą jeszcze popracować. Wszyscy zdobywają nowe umiejętności i cenne doświadczenie, ale nie tylko 

zawodowe – życiowe również. Radzenie sobie w nowych, często stresujących sytuacjach i warunkach, 

przełamanie bariery językowej, to tylko niektóre z cennych życiowych umiejętności – wyjaśnia Artur 

Waligóra, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, które 

było organizatorem staży zawodowych w Grecji dla uczniów kształcących się w branży HoReCa, 

w ramach projektu „Zagraniczne staże gwarancją wysokiej jakości kształcenia zawodowego”, 

dofinansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS+. 

Uczniowie mogli poznać różnice pomiędzy polską a grecką kuchnią, poznawali zasady żywienia, 

projektowali wnętrza sal restauracyjnych, uczyli się zasad obsługi klientów, używali specjalistycznych 

programów komputerowych, czy układali menu. Uczniowie poznali również nowoczesne standardy 

w europejskiej branży gastronomicznej i greckie tradycje w dziedzinie organizacji usług 

gastronomicznych i podnieśli swoje kompetencje językowe, także w zakresie terminologii zawodowej. 

Wszyscy stażyści mieli okazję zobaczyć i odczuć na własnej skórze, jak funkcjonują greckie obiekty 

gastronomiczne, mogli porównać lokalne warunki i zasady pracy z warunkami polskimi. Ponadto poznali 

zasady współpracy w zespole międzynarodowym, europejskie przepisy BHP, techniki pracy i słownictwo 

typowe dla branży gastronomicznej. Ze szkoleń skorzystali również nauczyciele przebywający na 

wyjeździe – skonfrontowali oni swoją wiedzę teoretyczną z praktyką i obecnie panującymi trendami 

w branży HoReCa.  

Wszyscy uczniowie mieli okazję poznać historię i tradycję regionu, w których odbywali staż. 

W czasie praktyk pojechali na plantację oliwek oraz do miejscowej wytwórni oliwy, odwiedzili także 

Ambasadę RP w Atenach, gdzie usłyszeli, jakie polskie firmy są popularne na rynku greckim, jak układa 

się współpraca między naszymi państwami, i w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa mogą zaistnieć 

w Grecji. W Atenach zobaczyli m.in. Akropol, byli też świadkami zmiany warty pod parlamentem. 

W czasie całego pobytu zwiedzili Delfy i znajdujące się w nich Muzeum Archeologiczne. Podczas 

wieczoru kulturowego stażyści mogli obejrzeć pokaz tańców greckich i wspólnie zatańczyć zorbę. 

Doświadczenie zdobyte za granicą jest obecnie bardzo ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy, 

a pracownicy posługujący się językiem angielskim są cenieni i poszukiwani, szczególnie w takich 

branżach jak logistyka czy gastronomia i hotelarstwo. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach 

otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz dokument – Europass-Mobilność, 

będący swoistym listem polecającym dla potencjalnych pracodawców: Dzięki zagranicznym praktykom 

uczniowie zapewniają sobie lepsze możliwości w poszukiwaniu pracy na rynku polskim, który coraz 

częściej potrzebuje pracowników z międzynarodowym doświadczeniem.  W roku szkolnym 2016/2017 

uczniowie oraz kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów 

Monte Cassino w Lubniu również planują odbyć praktyki zagraniczne z zakresu gastronomii i hotelarstwa 

w Grecji, bo ten kraj wydaje się idealnym miejscem na odbycie staży zawodowych w tych właśnie profesjach. 
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