Szkoły

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Nicejskie podsumowania
Od kilku już lat uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 – Technikum nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim zdobywają cenne doświadczenie 
oraz kompetencje zawodowe, językowe, personalne i społeczne, 
wyjeżdżając na staż do Nicei. W tym roku było to możliwe 
dzięki realizacji projektu „Ponadnarodowe staże zawodowe 
kluczem do świata europejskiej gastronomii i hotelarstwa”, 
w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobilność.
Zaangażowanie nauczycieli ZS nr 1 oraz

Po powrocie do Polski stażyści przystąpili

wsparcie ze strony Honorowego Konsula RP
w Nicei – Michela Forkasiewicza – pozwoliło mło-

do upowszechniania rezultatów projektu i dzięki współpracy z CCIFP (Francuską Izbą Prze-

dzieży uczyć się fachu od najlepszych w bran-

mysłowo-Handlową) wzięli udział w obchodach

ży hotelarsko-gastronomicznej. Ze stażu sko-

Święta Francji, zorganizowanych w lipcu na

rzystali uczniowie z klas II i III (technik żywie-

warszawskiej Saskiej Kępie. Jedną z atrakcji

nia i usług gastronomicznych, kucharz, tech-

festynu przy ul. Francuskiej był pokaz kulinarny,
w czasie którego uczniowie z Zespołu Szkół nr 1

nik hotelarstwa). Szkolili się oni także w ramach
ECVET (europejskiego systemu transferu osią-

zaprezentowali zdobyte umiejętności.

gnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym).
Organizacja goszcząca – Union Patronale
des Cafetiers Restaurateurs et Metiers de la Nuit
Côte d’Azur (Stowarzyszenia Restauratorów) zaoferowała polskim uczniom 14 miejsc odbywania praktyki zawodowej. Były to uznane restauracje i hotele, znajdujące się w centrum miasta.
Warto podkreślić, że Narodowa Agencja Programu bardzo wysoko oceniła przygotowanie stażu oraz stałe i wciąż umacniane polsko-francuskie partnerstwo.
Praktykanci spotkali się z życzliwym przyjęciem ze strony nicejskich pracodawców, a tak-

Dobrą okazją do skorzystania z nicejskich
receptur stało się też spotkanie podsumowują-

że tamtejszych mediów. Kolejny już raz w po-

ce realizację Projektu, które uświetnił prowan-

czytnej gazecie Nice Matin opublikowano arty-

salski poczęstunek, przygotowany przez sta-

kuł, pozytywnie prezentujący polskich stażystów
z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowiec-

żystów. Ważnym punktem uroczystości było
wręczenie dokumentów, potwierdzających
ukończenie stażu. Każdy uczestnik Projektu
otrzymał Europass Mobilność, polsko-fran-

kim. Praktykom zawodowym towarzyszył również bogaty program kulturowy. Młodzież zwie-
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dziła m.in. Muzeum Kulinarne Augusta Escof-

cuski certyfikat, a także Indywidualny Wykaz

fiera w Villeneuve-Loubet.

Osiągnięć.
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