Projekt „GASTROMIX” – opis i główne założenia projektu
Liderem Konsorcjum jest Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku, która posiada bogate doświadczenie w kontekście
realizacji staży i praktyk. Uczniowie w dotychczasowych działaniach entuzjastycznie brali w nich udział, z własnej
inicjatywy zapisywali się do uczestnictwa, a po zakończonych stażach dopytywali się u nauczycieli czy szkoła jeszcze
będzie realizowała podobne staże. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we
współpracy z coraz to nowymi podmiotami.
Projekt GASTROMIX realizowany będzie w zawodzie ZSZ kucharz/piekarz/cukiernik/wędliniarz oraz Technik
żywienia i usług gastronomicznych i z tych zawodów będziemy wybierali docelową grupę na wyjazd.
Projekt obejmował będzie wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2
grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów).
Wyjazd na 3 tyg. ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół (w tym z dyrekcją). Będzie to wystarczający
okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu.
Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu.
Uczestnikami projektu (stażystami) będzie więc po 12 uczniów CKZ Wys Maz i ZS Wojewodzin z zawodu
kucharz/piekarz/cukiernik/wędliniarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). Mobilność planowana jest w przed
zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, w okresie praktyk szkolnych dokładnie od 9-27 lipca 2018 roku, czyli w
okresie, który pozwoli uczniom, którzy w Polsce mają status młodocianych pracowników, wziąć udział w projekcie.
Partner zapewni realizację zatwierdzonego przez strony programu stażu u lokalnych pracodawców w branży
gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie zapoznają się z praktycznymi elementami swojego zawodu, systemem
kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, strukturą organizacyjną przedsiębiorców, możliwościami
kształcenia teoretycznego oraz praktycznego w firmach, jak też z międzynarodowym środowiskiem pracy. Wg
najnowszych danych statystycznych, najpopularniejsze zawody na Litwie to kucharz, mechanik samochodowy oraz
kierowca. Na stronie internetowej agencji podległej litewskiemu Ministerstwu Gospodarki, „Invest In Lithuania”
(www.lda.lt), znaleźć można wykaz sektorów uważanych przez władze litewskie za sektory wysokiej szansy, w tym na
liście znalazła się "gastronomia i hotelarstwo".
U partnera zorganizowane będą prelekcje dotyczące pomocy zawodowej udzielanej absolwentom, stosowania
systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Dodatkowymi korzyściami będzie
nawiązanie kontaktów opiekunów z pracownikami Partnera oraz pracowników instytucji z nim współpracujących, co
skutkować będzie współpracą na przyszłość (np. w zakresie kolejnych akcji Erasmus +). Udział w tym projekcie będzie
okazją do poszerzenia znajomości języka angielskiego zawodowego oraz sprawdzenia posiadanych kompetencji
językowych w warunkach stażu i życia codziennego w innym, a jednak podobnym kulturowo kraju. Uczniowie chcą
również wziąć udział w projekcie dlatego, iż każdy stażysta otrzyma Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające
odbycie stażu wystawione przez przedsiębiorców.
Główne cele projektu:
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między
światem edukacji i pracy u 24 uczniów do X 2018,
- podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji konsorcjum do X 2018,
- zapoznanie się członków konsorcjum z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania europejskich narzędzi
ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji do X 2018,
- płynne wykorzystanie języków obcych w codziennym życiu 24 uczniów do X 2018.
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Oprócz nauki zawodu uczestnicy poza umiejętnościami branżowymi, potrzebują, aby wzrosła ich pewność siebie, aby
poznali metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju
zawodowego oraz wzrosła ich samoocena i zdolność do ewentualnego samozatrudnienia (np. małe lokale
gastronomiczne).
Realizacja zagranicznej mobilności według formuły projektu wpłynie pozytywnie na kształtowanie postaw takich jak:
- aktywność młodych ludzi,
- umiejętności miękkie - praca w grupie, komunikatywność, asertywność,
- kreatywność, inicjatywność, współpraca międzynarodowa w wielu różnych środowiskach i sytuacjach,
- przeciwdziałanie poglądom, które utrwalają nierówność i dyskryminację,
- poszanowanie różnorodności kulturowej,
- zwiększenie elastyczności i mobilności zawodowej.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia pod względem jakościowym i ilościowym zagranicznej mobilności
osób biorących udział w kształceniu zawodowym. Dzięki realizacji stażu zawodowego w przedsiębiorstwach,
uczestnicy projektu zdobędą unikalne doświadczenie zawodowe, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności zawodowe
niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Staż zagraniczny
pozwoli również na poszerzenie kompetencji w dziedzinie zgodnej z oczekiwaniami i czynnościami wynikającymi z
programu stażu.
Nabycie tej wiedzy zostanie potwierdzone przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass Mobility i aktualizacją
Europass CV każdego z uczestników. Program stażu został sporządzony i zatwierdzony przez konsorcjum w
porozumieniu z partnerem. Program opisuje cele stażu, oczekiwane wyniki, sposoby ich osiągnięcia. Oceny dokona
się poprzez testy kompetencyjne przeprowadzone przez przedsiębiorców. Mobilność realizowana będzie zgodnie
kwalifikacjami i motywacją uczestników, a także będzie je rozwijać i uzupełniać. Uzyskane doświadczenia będą
umożliwiały ocenę tego, czy cele programu stażu zostały osiągnięte.
Udział w stażu da możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji językowych w warunkach pracy i życia
codziennego w innym kraju. Dzięki zrealizowanym zajęciom stażowym, uczniowie poszerzą znajomość języka
angielskiego branżowego i poznają podstawy języka litewskiego. Dodatkowo zwiększenie umiejętności językowych
wpłynie na mobilność i kreatywność stażystów w przyszłym poszukiwaniu pracy.
Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i
mentalnością tamtejszego społeczeństwa, stażyści otrzymają wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla
przedstawicieli innych kultur oraz zrozumieją dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę
wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów. Nabędą też nowe umiejętności społeczne i
adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym. Będą
zaangażowani w rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dla innych członków zespołu.
Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości, podniesienia samooceny, co wpłynie na
osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, uświadomi znaczenie uczenia się przez całe życie,
rozwijania nowych kompetencji jako szansy na znalezienie pracy.
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