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„Szkoła jest nudna tylko wtedy, 
gdy na to sami pozwolimy”
WYWIAD Z COLINEM ROSE
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PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO
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MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA MŁODZIEŻY
DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM 
aNNa wroNa 

wiceDyrektor zeSPoŁu SzkóŁ Nr 1 w GroDziSku MazowieckiM, koorDyNator Projektów

Szkoła kształci młodzież w następujących 
kierunkach: technik żywienia i gospodar-
stwa domowego, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa, ku-
charz. Dzięki zaangażowaniu otwartej na 
innowacje kadry pedagogicznej, uczniowie 
z powodzeniem biorą udział w krajowych 
oraz zagranicznych konkursach z zakre-
su gastronomii i hotelarstwa, warsztatach, 
a także pokazach kulinarnych.

Ponadto ZS nr 1 zapewnia atrakcyjne 
miejsca odbywania krajowych praktyk za-
wodowych. Współpracuje z francuską sie-
cią z branży hotelarskiej – Accor (Sofitel-
-Victoria, Novotel Centrum) oraz Louvre-Ho-
tels (Campanile, Golden Tulip), czy hotela-
mi, takimi jak Radisson Blu, Westin, Shera-
ton, Meridien-Bristol. Może się również po-
szczycić przynależnością do prestiżowego 
Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hote-
larsko – Turystycznych AEHT. 

Pomimo wielu sukcesów, szkoła wciąż po-
szukuje nowych, edukacyjnych rozwiązań. 
Jednym z nich jest udział w realizacji pro-
jektów zagranicznych staży zawodowych, 
opracowanych w ramach Programu Ucze-
nie się przez całe życie Leonardo da Vin-
ci (Mobilność IVT). Działania obejmują 
uczniów klas II i III, uczących się języka an-
gielskiego i francuskiego. Projekty Zespołu 
Szkół nr 1 to:
• Europejskie kształcenie zawodowe 

kreatywnego pracownika w drodze po-
nadnarodowych staży; grupa docelowa 
– technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego (KONKURS 2009);

• Ponadnarodowe staże drogą do profe-
sjonalizmu i mobilności na europejskim 

rynku pracy; grupa docelowa – technik 
żywienia i gospodarstwa domowego oraz 
technik hotelarstwa (KONKURS 2011); 

• Profesjonalizm zawodowy i integra-
cja kulturowa jako efekt ponadnaro-
dowych staży; grupa docelowa – tech-
nik żywienia i gospodarstwa domowego, 
kucharz oraz technik hotelarstwa (KON-
KURS 2012); 

• Ponadnarodowe staże zawodowe klu-
czem do świata europejskiej gastro-
nomii i hotelarstwa; grupa docelowa – 
technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego, technik żywienia i usług gastrono-
micznych, kucharz oraz technik hotelar-
stwa (KONKURS 2013). 
Celem projektów jest zdobycie przez 

uczestników wartościowego doświadczenia 
zawodowego z dziedziny gastronomii i ho-
telarstwa w odmiennych warunkach kultu-
rowych i obyczajowych, kształtowanie po-
staw przedsiębiorczości, podniesienie po-
ziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, 
zwiększenie mobilności zawodowej poprzez 
doświadczenie pracy poza granicami kraju, 
a w efekcie, zwiększenie zdolności do uzy-
skania i utrzymania zatrudnienia na lokal-
nym, krajowym i europejskim rynku pracy, 
doskonalenie posługiwania się językiem ob-
cym, z naciskiem na terminologię fachową, 
jak również promowanie wiedzy o innych 
kulturach. 

Działania Zespołu Szkół nr 1 służą tak-
że poszerzeniu oferty praktyk zawodowych, 
pogłębianiu współpracy z partnerem fran-
cuskim (UNION PATRONALE DES CAFE-
TIERS RESTAURATEURS ET METIERS 
DE LA NUIT CÔTE D’AZUR – Stowarzysze-

nie Restauratorów z siedzibą w Nicei) i pol-
skimi praktykodawcami, co ma pozytywny 
wpływ na jakość kształcenia zawodowego.

Aby sprostać stawianym wymaganiom, 
szybko dostosować się do nowych warun-
ków i otrzymać wysokie oceny od francu-
skich praktykodawców, przed wyjazdem 
na staż uczniowie biorą udział w obowiąz-
kowych szkoleniach z języka francuskie-
go (w tym zawodowego), a także w warsz-
tatach pedagogicznych. Młodzież pogłę-
bia również swoją wiedzę na temat Francji 
i Prowansji, czemu służą zajęcia z przygoto-
wania kulturowego. 

Uczestnicy projektów zdobywają prak-
tykę zawodową w nicejskich restauracjach 
i hotelach, pracując w grupach 2, 3 i 4– oso-
bowych (kuchnia/obsługa konsumenta/go-
ścia hotelu; 120 godzin; 15 dni roboczych). 
Podczas stażu sprawnie pracują w zespo-
le, pokonują stres, stają się bardziej otwar-
ci i tolerancyjni, podnoszą swoje umiejętno-
ści językowe. 

Realizują także bogaty program kulturo-
wy, zwiedzając Niceę, Antibes, Cannes, Biot, 
Grasse, St.Paul, Saint-Tropez czy Monaco. 
Znajdują czas na wizytę w Szkole Gastro-
nomiczno-Turystyczno-Hotelarskiej (Lycée 
Paul Augier), aby wysłuchać wykładu jej dy-
rektora nt. systemu szkolnego we Francji, 
poznać bogatą bazę dydaktyczną i obser-
wować francuskich kolegów podczas ćwi-
czeń w pracowniach przedmiotowych. Sta-
żyści uczestniczą również w spotkaniach 
z przewodniczącym organizacji goszczącej, 
Honorowym Konsulem Polski w Nicei, który 
wspiera działania podejmowane przez Ze-
spół Szkół nr 1. 

kształcenie zawodowe

Kreatywność, otwarcie na świat oraz chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności  
nie są obce uczniom Zespołu Szkół nr 1 – Technikum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.  
Uzyskanie atrakcyjnego miejsca pracy, a także osiągnięcie w przyszłości satysfakcji zawodowej to dążenia,  
które mobilizują ich do edukacyjnego wysiłku i podejmowania wciąż nowych wyzwań.



26 www.oswiatamazowiecka.pl

Francuscy restauratorzy i hotelarze 
chwalą uczniów ZS nr 1 za dobrą postawę, 
chęć do uczenia się, czynione postępy czy 
obowiązkowość i punktualność, co przekła-
da się na konkretne oferty pracy.

Uczestnicy projektów otrzymują polsko- 
francuski certyfikat oraz Europass Mobil-
ność – dokumenty, potwierdzające uzyska-
ne podczas stażu umiejętności. Na podkre-
ślenie zasługuje również fakt, że od 2013 r. 
uczniowie ZS nr 1 – jako jedni z pierwszych 
w Polsce – uzyskują kwalifikacje w ramach 
ECVET (Europejskiego Systemu Transferu 
Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawo-
dowym, który ma służyć zwiększeniu przej-
rzystości i porównywalności kwalifikacji). 

Po powrocie do kraju stażyści Programu 
„Uczenie się przez całe życie” Leonardo 
da Vinci upowszechniają rezultaty projek-
tu i zachęcają innych uczniów do szkolenia 
umiejętności językowych oraz udziału w za-
granicznych praktykach zawodowych. Dzie-
lą się zdobytymi doświadczeniami i wymie-

kształcenie zawodowe
niają przepisami kulinarnymi. Z powodze-
niem rywalizują w konkursach z zakresu 
gastronomii i obsługi konsumenta. W cza-
sie zajęć z przedmiotów zawodowych, np. 
technologii gastronomicznej prezentują in-
nym uczniom poznane podczas stażu tech-
niki pracy.

Realizacja projektów kończy się spotka-
niem podsumowującym z udziałem przed-
stawicieli organizacji goszczącej, lokalnych 
władz, mediów oraz rodziców praktykan-
tów. Młodzież zaprasza przybyłych gości na 
prowansalski poczęstunek, który przygo-
towuje, korzystając z receptur przywiezio-
nych z Francji.

Do tej pory praktykę w nicejskich restau-
racjach i hotelach odbyło 96 uczniów z klas 
gastronomicznych i hotelarskich, wszyscy 
z sukcesem ukończyli staż, a już wkrótce 
przygotowania do wyjazdu rozpocznie ko-
lejna grupa uczestników. 

Stażyści w przyszłości chcą powrócić do Ni-
cei (niektórym z nich już się to udało) i podjąć 

pracę w tamtejszych restauracjach, aby pod-
nosić swoje kwalifikacje zawodowe i języko-
we, a następnie powrócić do Polski i znaleźć 
atrakcyjną pracę w wyuczonym zawodzie.

Warto dodać, że uczestnicy projektu re-
alizowanego w ramach Programu „Ucze-
nie się przez całe życie” Leonardo da Vinci 
IVT (konkurs 2009) zostali bohaterami filmu 
emitowanego w Kuchni.tv, a wyprodukowa-
nego przez CANAL + Cyfrowy przy udzia-
le Francusko-Polskiego Funduszu Współ-
pracy – Pewnego dnia będę szefem kuch-
ni, który pokazuje drogę ich zawodowego 
rozwoju. Kolejna grupa stażystów (konkurs 
2011) wystąpiła natomiast w dokumencie 
filmowym TVP 2, emitowanym w audycji Py-
tanie na śniadanie – Renesans szkolnic-
twa zawodowego w Polsce.

Projekty Zespołu Szkół nr 1 zyskały rów-
nież uznanie Narodowej Agencji Progra-
mu „Uczenie się przez całe życie” i zosta-
ły przez nią wytypowane jako przykłady do-
brych praktyk.                                                       
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