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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 RESTAURANTE SAND BEACH
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Poznaliśmy nowych ludzi 



Nasze apartamenty 



Lokalne potrawy







Czas wolny
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Gorący piasek i plaża









Urokliwe zachody słońca





Rejs promem na lobos











Zwiedzanie wyspy 
wulkan Bayuyo oraz miasteczko El cortilio









NASZE WRAŻENIA
Z POBYTU

WIKTORIA

Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w projekcie

dotyczącym odbywania praktyk zawodowych za granicami

Polski. Wyjazd na praktyki w ramach projektu „Europa na

talerzu” był dla mnie cennym doświadczeniem, poznałam

wielu nowych ludzi, zebrałam cenne doświadczenie

zawodowe. Przygotowywałam posiłek dla około 400 osób,

gości hotelowych, przez co zdobyłam dużo pewności siebie.

Myślę, że taki wyjazd mogę polecić każdemu. Był on dla

mnie wyjątkowo udany.



ZUZANNA
Muszę przyznać, że początkowo byłam pełna obaw co do wyjazdu na
zagraniczne praktyki zawodowe, ale wszelkie moje wątpliwości zostały
rozwiane w momencie, kiedy poszłam tutaj do pracy. Poznałam mnóstwo
wspaniałych, życzliwych, pomocnych, zabawnych ludzi. Ogólnie poradziłam
sobie ze wszystkim, co mnie bardzo cieszy i daje perspektywę na przyszłość.
Dzięki temu wyjazdowi zdobyłam dużo doświadczenia,
nauczyłam się wiele nowych rzeczy, poznałam 
i zwiedziłam ciekawe miejsca. 
Pierwszy raz w swoim życiu poleciałam samolotem,
właściwie pierwszy raz byłam dalej niż np. Niemcy.
Odważyłam się nawet spożywać owoce morza. 



IGOR

Dzięki wyjazdowi na zagraniczne staże zawodowe mogłem sprawdzić się
w wielu nowych sytuacjach, poznać nowych, ciekawych ludzi. Pracując
w restauracji poznałem od podszewki ten rodzaj pracy, nabyłem nowe
umiejętności. Pracowałem głównie jako barista i mogę każdemu polecić
taką formę praktyk.



DOMINIK
Cieszę się, że przyjechałem na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, ponieważ mogłem
bardzo dużo nauczyć się w moim zakładzie pracy, nabyłem nowe umiejętności związane
z nauczanym zawodem. Poznałem bardzo fajnych, miłych ludzi pracujących ze mną na
kuchni w restauracji, gdzie odbywałem swoje praktyki zawodowe. Osoby, z którymi
pracowałem zawsze mnie wspierały, pomagały w pracy, podpowiadały i ogólnie były
zawsze życzliwe i poświęcały mi dużo uwagi i troski. Podczas stażu zawodowego
nauczyłem się robić ciekawe rzeczy, np. fajne kanapki, dowiedziałem się jak wygląda
praca na kuchni w Hiszpanii. Bardzo pozytywnie oceniam swój pobyt na Wyspach
Kanaryjskich i szczerze mogę polecić wszystkim taki sposób odbywania praktyk
zawodowych. Pomimo tego, że pracujące ze mną osoby nie znały lub bardzo posługiwały
się językiem angielskim, to i tak bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Z pewności będę
tęsknił za ludźmi tutaj poznanymi, panującym klimatem oraz kulturą. Mam nadzieję, że
oni za mną również. Zachęcam wszystkich do przyjazdu tutaj celem odbycia praktyk
zawodowych.



ZOSIA

Cieszę się bardzo, że mogłam przyjechać na Fuerteventurę w ramach praktyk
zawodowych, ponieważ dzięki temu mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi
i przeżyć coś tak cudownego, jak pływanie w oceanie z delfinami.



Więcej na https://www.zsps.poznan.pl

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

