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Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego dzięki wprowadzeniu europejskiego

planu rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli organizując staże we włoskich, niemieckich oraz

hiszpańskich przedsiębiorstwach. Młodzież realizując praktyki zawodowe poza granicami kraju będzie

poszerzać swoje kompetencje zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne, kulturowe oraz językowe.

Zdobyte przez uczniów doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz dostosowania i wzmocnienia

konkurencyjności na rynku pracy przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Wśród celów

szczegółowych projektu wyróżnić można rozwój twardych oraz miękkich kompetencji zawodowych,

stworzenie profilu absolwenta Technikum Przemysłu Spożywczego, jako pracownika poszukiwanego w firmach

europejskich, posiadającego pożądane kompetencje językowe, kulturowe, przygotowanego do pracy

w środowisku wielokulturowym i wielojęzykowym. Podniesienie umiejętności poza formalnych ucznia, tj.

samodzielność, umiejętność pracy w nowych warunkach, umiejętność praktycznego komunikowania się za

granicą. Dodatkowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności nauczania, wprowadzenie innowacji

pedagogicznych, merytorycznych, organizacyjnych, kształcenie zawodowe w oparciu o doświadczenia

międzynarodowych mobilności zawodowych, jak również pozyskanie partnerów do organizacji zagranicznych

szkoleń zawodowych i językowych.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 oraz ERASMUS +.
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Zakłady PRACY 
HOTEL ROMADA ENCORE ZANHOTEL EUROPA

PODERE SAN GIULIANO

COSE d’altre CASE

HOTEL REGINA



Zakłady PRACY 
HOTEL TRE VECHII

TRATTORIA BELLE ARTI

RISTORANTE IL RANDAGIO

TRATTORIA ANNA MARIA 
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Poznaliśmy nowych ludzi 







Polska kuchnia wszędzie smakuje najlepiej



Czas wolny







Czas wolny





Wizyta na Stadio Renato Dall’ara
bologna fc

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stadio_Renato_Dall%27Ara




Zombie night in bologna





Punkt widokowy na Piazza San Michele 
in Bosco



Santuario della Madonna di San Luca





Wycieczki - wenecja







Wycieczki - FLORENCJA





Wycieczki - WERONA





RIMINI PLAŻING SMAŻING





NASZE WRAŻENIA
Z POBYTU

JANEK
Bolonię zawsze będę ciepło wspominał, spacer po pracy, 
wyjście do miasta wieczorem. Praca nie była specjalnie 
ciężka, nie trwała też długo, czułem się jak w szkole na 
zajęciach praktycznych. Życie w obcym kraju ze 
znajomymi i kieszonkowe co tydzień, moim zdaniem 
każdy by się skusił. Podsumowując, praktyki 
zagraniczne naprawdę się opłacają.



AMELIA
Staż zagraniczny w Bolonii to niesamowite przeżycie w którym miałam
przyjemność uczestniczyć. Na praktykach w hotelu San Donato w samym
centrum miasta poznałam wiele ciepłych i otwartych osób oraz nauczyłam się
jak prawidłowo obsługiwać gości, przygotowywać posiłki i napoje, dbać
o czystość w miejscu pracy, być obowiązkowym i dokładnym.
Ponad to nabyłam wiele innych umiejętności
takich jak: posługiwanie się językiem angielskim,
łatwość nawiązywania nowych znajomości,
komunikatywność, radzenie sobie w stresowych
i nowych sytuacjach.
Zwiedziłam wiele pięknych miejsc: Wenecję,
Florencję, Weronę oraz całą Bolonię wzdłuż i wszerz.
Jestem szczerze zadowolona z całego wyjazdu
i całą pewnością poleciłabym każdemu wzięcie
udziału w projekcie tym bardziej, że jest on
całkowicie darmowy.



OLIWIA

Miałam okazję uczestniczyć w stażu zagranicznym, który odbywał się

w Bolonii. Dzięki możliwości bycia uczestnikiem projektu doświadczyłam

wielu nowych przeżyć takich jak pierwszy lot samolotem.

Pracowałam w hotelu Zanhotel Regina. Od samego początku czułam się bardzo

dobrze w swojej pracy, ponieważ zarówno współpracownicy jak i klienci byli

wyrozumiali, gdy popełniałam drobne błędy. Zawsze mogłam liczyć na pomoc,

gdy nie byłam pewna czy wykonuje poprawnie swoje obowiązki. Dzięki pracy

nauczyłam się korzystać z ekspresu do kawy, robić przepyszną kawę, obsługiwać

klientów, sprawdzać czystość pokoi,

przeprowadzać usługę room-service. Podszkoliłam swój język angielski, a także

nauczyłam się pojedynczych słówek w języku włoskim. Wyjazd zapoczątkował

we mnie chęć nauki języka włoskiego, a także doskonalenie języka angielskiego. W sytuacjach codziennych,

zarówno jak i pracy nigdy nie miałam problemu aby się porozumieć. W swoim miejscu zatrudnienia poznałam

osoby, z którymi utrzymuje kontakt nawet po zakończeniu mojego stażu. Po praktykach dostałam propozycje pracy

wakacyjnej. Wolny czas spędzałam aktywnie, wraz z swoimi znajomymi i opiekunami zwiedzaliśmy Bolonie,

a także miałam okazję zobaczyć Florencję i Wenecje. Spróbowałam też wiele potraw, których wcześniej nie miałam

okazji skonsumować. Poznałam nową kulturę i miałam możliwość mieszkania w innym kraju, co mnie

usamodzielniło. Uważam, że staż otwiera perspektywy na przyszłość. Wyjazd bardzo mi się podobał.



JULIA

Przez miesiąc pracy w hotelu Zanhotel Europa nauczyłam się bardzo 
dużo nowych rzeczy, miałam przyjemność pracować z osobami 
różnych kultur, zdobyłam doświadczenie w moim zawodzie. Moja 
ekipa w pracy była bardzo pomocna i bez wahania pomagała mi jak 
czegoś nie potrafiłam. Podczas pobytu w Bolonii spędzaliśmy 
produktywnie czas, zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca. Atmosfera 
była wspaniała dzięki niesamowitym ludziom z którymi tam 
pojechałam. 



ANATOL

Jako uczeń technikum hotelarskiego w Poznaniu miałem okazję odbywać swoje praktyki zawodowe w Bolonii we Włoszech.
Wyjazd odbywał się od 26 września do 24 października. Na miejsce lecieliśmy samolotem z Poznania do Wenecji, skąd

odebrał nas autokar który zawiózł nas prosto pod akademik w którym mieszkaliśmy. Następnego dnia mieliśmy dzień wolny

podczas którego oswajaliśmy się z nową rzeczywistością życia we Włoszech. Trzeciego dnia zaczęliśmy swoje praktyki każdy
w swoim zakładzie pracy i na stanowisku które preferował i które zostało mu przydzielone. Żeby nikt się nie zgubił każdy z

uczestników był pod eskortą pracowników firmy która nam zapewniła te praktyki. Pracowaliśmy tam 6 godzin dziennie czyli

tyle ile Włosi pracują, a następnie mieliśmy wolne i mogliśmy spacerować i zwiedzać miasto (które swoją drogą w
porównaniu z Poznaniem jest ogromne). Od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:30 mieliśmy obiady w restauracji

nieopodal miejsca naszego zamieszkania, a od piątku do niedzieli o godzinie 19:30 dostawaliśmy jedzenie z cateringu który

przywoził nam pan prosto pod drzwi. Dookoła naszego akademiku było bardzo dużo terenów zielonych i parków po których
bardzo przyjemnie się spacerowało. I tak mijały nam kolejne dni na praktykach. W Weekendy natomiast mieliśmy wycieczki.

W pierwszy weekend mieliśmy wycieczkę do Wenecji gdzie na miejscu zjedliśmy obiad i zwiedziliśmy miasto z panią

przewodnik. W drugi weekend pojechaliśmy do Florencji gdzie zwiedzaliśmy stare miasto i mieliśmy potem czas wolny
podczas którego poszedłem na punkt widokowy. W trzeci weekend odbyła się wycieczka do Werony w której niestety nie

brałem udziału ale z opowieści kolegów i koleżanek wynika że było bardzo fajnie. W międzyczasie w tygodniu chodziliśmy na

małe wycieczki krajoznawcze dookoła Bolonii, na przykład wchodziliśmy na szczyt na którym znajduje się sanktuarium
Madonna de San Luca na szczyt którego prowadzi kręta i stroma droga z 666 arkadami. Na szczycie zwiedziliśmy wnętrze

oraz weszliśmy na punkt widokowy z którego rozciąga się przepiękny widok na całą Bolonię oraz okolicę. Mieszkańcy Bolonii

i ogólnie włosi są bardzo otwartymi i towarzyskimi ludźmi. Poznałem tam dużo ludzi z którymi nawiązałem kontakt i do
teraz ze sobą rozmawiamy przez Internet. Niestety wszystko co dobre zawsze musi się skończyć i musieliśmy już wracać do

Polski. Wracając lecieliśmy z Bolonii do Wrocławia i z Wrocławia jechaliśmy autokarem do Poznania. Podczas lotów w obie

strony mogliśmy podziwiać piękne widoki z pokładu samolotu np: Alpy. Cały wyjazd był dla mnie niesamowitą przygodą i na
pewno nie był to ostatni raz kiedy byłem w Bolonii i ogółem we Włoszech.



ZUZANNA

26 września 2021 roku wyleciałam do włoskiego miasta

- Bolonia, na miesięczne praktyki zawodowe.

Mieszkałam z koleżankami w apartamencie mieszczącym się

w kompleksie budynków, prawdopodobnie będącym akademikiem

miejscowego uniwersytetu. Moim miejscem pracy była rodzinna

restauracja Bella Arti. Szefową była Giovanna, naprawdę

kochana i pomocna kobieta. Warta wyróżnienia jest

również szefowa sali Maria, która była tam dla mnie jak matka,

oraz mama Giovanny, pani Emma, która codziennie częstowała

mnie własnoręcznie robionymi słodkimi wyrobami. Reszta ekipy

również przyczyniła się do naprawdę przyjemnej atmosfery.

Do moich obowiązków należało pomaganie w kuchni: krojenie produktów, podsmażanie, grillowanie,

przygotowywanie talerzy do wydania. Najbardziej jestem wdzięczna za naukę przygotowywania

całkowicie nowych i wcześniej nieznanych dla mnie potraw. Samo miasto wywarło na mnie bardzo

pozytywne wrażenie. Mogę rzec, że zakochałam się w nim. Z pewnością tam wrócę, jak również do Bella

Arti.

Podsumowując, czas spędzony w Bolonii spędziłam bardzo przyjemnie, nabyłam mnóstwo nowych

umiejętności oraz wspomnień.



Polskie akcenty w Bolonii

Via Galliera 65

Via Luigi Zambioni



San Lazzaro di Savena
Polski Cmentarz Wojenny 2 Korpus Polski gen. Andersa





Porta maggiore



Więcej na https://www.zsps.poznan.pl

https://www.zsps.poznan.pl/index.php/bolonia-2021/

