
Projekt „Grasz o europejski staż” 

 
Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność 

edukacyjna  

2017-1-PL01-KA102-036679 



Adresaci projektu: Uczniowie klas I, II, III technikum w Zespole Szkół 

im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie roku szkolnego 2017/18 : 

 Technik hotelarstwa 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

 
Rekrutacja: 

Termin: 27 lutego 2018 – 15 marca 2018 

Zgłoszonych: 32 uczniów, w tym 10 uczniów klas techniku hotelarstwa,  

22 uczniów klas technikum żywienia 

Wyłonionych:  

 6 uczniów klas technikum hotelarstwa + 2 rezerwowych 

 10 uczniów klas technikum żywienia + 2 rezerwowych 

Uczestnicy wyjazdu na miesięczne staże: 

 7 uczniów klas technikum hotelarstwa 

 9 uczniów klas technikum żywienia 



 40 godzin zajęć z języka hiszpańskiego 

Przygotowania do realizacji projektu: 

 4 godziny zajęć z przygotowania kulturowo-

gastronomicznego 

 3 godziny zajęć z psychologiem/pedagogiem  

 5 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego 



Miesięczne staże zagraniczne 

Miejsce:  

Grenada, Andaluzja, Hiszpania 

Termin:  

20 sierpnia – 17 września 2018 roku 

 



Miejsca staży uczniów technikum żywienia: 

Las Tinajas 



Miejsca staży uczniów technikum żywienia: 

Mialgrosa Irreverente 



Miejsca staży uczniów technikum żywienia: 

Hotel Abba 



Miejsca staży uczniów technikum żywienia: 

Al Hambre 



Efekty staży uczniów klas technikum żywienia 

 Poznanie potraw kuchni hiszpańskiej 

 Nabycie umiejętności ich prawidłowego sporządzania 

 Poznanie technik podawania posiłków 

 Poznanie technik sporządzania deserów typowych dla kultury hiszpańskiej 

 Poznanie zasad obróbki wstępnej ryb i owoców morza 

 Rozwój umiejętności ekspedycji potraw i napojów 

 Poszerzenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania gastronomii 

 Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej 

 Rozwój wewnętrzny poprzez obcowanie z odmienną kulturą, w odmiennych 

warunkach przyrodniczych 

 Rozwój kompetencji językowych 

 Poszerzanie ogólnej wiedzy  



Miejsca staży uczniów technikum hotelarstwa 

Hospes Palacio de los Patos 



Miejsca staży uczniów technikum hotelarstwa 

Carmen la luna en el Alba 



Efekty staży uczniów klas technikum 

hotelarskiego 
 Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez obsługę gościa 

hotelowego 

 Rozwój umiejętności obsługi gościa hotelowego 

 Poszerzenie wiedzy na temat zasad funkcjonowania hotelarstwa 

 Poznanie technik podawania śniadań 

 Rozwój umiejętności ekspedycji potraw i napojów 

 Poznanie potraw kuchni hiszpańskiej 

 Nabycie umiejętności ich prawidłowego sporządzania 

 Poznanie zasad pracy służby pięter w hotelarstwie 

 Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej 

 Rozwój wewnętrzny poprzez obcowanie z odmienną kulturą,  

w odmiennych warunkach przyrodniczych 

 Rozwój kompetencji językowych 

 Poszerzanie ogólnej wiedzy  



Zajęcia, wycieczki kulturowe 

 i krajoznawcze zorganizowane  
przez EUROPROYECTOS 

Spacer ulicami Grenady: Gran via de Colon, 
Reyes Catholicós, Parque Fuente Nueva  



Parque Garcia Lorca 



Pałac Carlosa V w kompleksie Alhambry 



Sacromonte 



San Miguel Alto 



Salobreña 



Casa de los Tiros 



Mirador de San Cristobar 



Kompleks Alhambry 



Pożegnalne przyjęcie BBQ 



Dodatkowe zajęcia, wycieczki kulturowe 

i krajoznawcze zorganizowane 
 przez opiekunów grupy 

Park Nauki w Granadzie 



BioDomo 



Basen  



Nocny spacer na Plaza de Tores  



Wieczorny spacer do San Miguel Alto 



Salobreña 



Wieczorne spacery po Granadzie 



Los Cahorros 



Wspólne gry, zabawy na terenie akademii 

Wieczory karaoke 



Wspólne gry, zabawy na terenie akademii 

Grupowe pojedynki 
„Tabu” 



Wspólne gry, zabawy na terenie akademii 

Wieczór taneczny 



Wspólne gry, zabawy na terenie akademii 

Pojedynek w „państwa – 
miasta” 



Zalety realizacji projektu 

 Poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów 

 Doświadczenie zawodowe 

 Rozwój osobisty 

 Poznanie nowych miejsc, kultur 

 Nawiązanie nowych znajomości, potencjalnych kontaktów 

zawodowych 

 Integracja grupy 



Efekty!!! 



Efekty!!! 



Opracowała: Agnieszka Mućka - szkolny koordynator projektu 
Zdjęcia: Agnieszka Mućka, Katarzyna Strzałkowska-Bonat, Uczestnicy Staży 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  


