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Przygotowanie przed wyjazdem na Cypr:
- Zajęcia z języka angielskiego zawodowego rozszerzonego 24h
- język grecki 10h
- zajęcia kulturowe 4h
- zajęcia z pedagogiem 2h

O projekcie:
UCZESTNICY: Planujemy 4-tyg. staże dwóch 10-osobowych grup w Limassol- Cypr oraz dwóch 10osobowych w miejscowości Mellieha- Malta Każda grupa wyjedzie z opiekunem. Są to, uczniowie
kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych. Nabyli oni całkiem spore
doświadczenie w turystyce podczas trzech lat nauki. Ich dotychczasowe zajęcia praktyczne czy
miesięczne praktyki odbywały się w polskich hotelach o różnych kategoriach. Teraz młodzi ludzie
będą 'wrzuceni' na głęboką wodę. Będą pracować w luksusowych warunkach, gdzie poznają kulisy tej
pracy na wszystkich stanowiskach, poczynając od recepcji, poprzez usługi świadczone w
restauracjach, pubach, czy części rekreacyjno-sportowej, obsłudze pięter, a skończywszy na
kursokonferencjach i imprezach turystycznych, związanych z organizacją wycieczek i rejsów.
POTRZEBY: Nie mniej ważnym dla nich, będzie poprawa znajomości j. angielskiego zawodowego,
a także poznanie chociażby w zarysie języka greckiego/maltańskiego. Szansa na wyjazd do tak
atrakcyjnych pod względem zawodowym i turystycznym krajów wydaje się być wielką przygodą. Nasi
uczniowie będą przeżywać ją tam sami.
REZULTATY: Czeka ich nie tylko wszechstronny rozwój osobowości związany z poszerzeniem
posiadanych już umiejętności i wiedzy z branży hotelarskiej, ale także doskonalenie jej jakości.
Zasadnicze CELE wyjazdu to poprawienie kompetencji zawodowych i językowych. Kontakty
z obcokrajowcami sprawią, że będą patrzeć na świat oczami Europejczyka. Po 4-ch tygodniach do
kraju powrócą dojrzalsi ludzie, dużo lepiej znający j. angielski, którzy będą wiedzieli co chcą robić w
życiu, świadomi swoich umiejętności i wartości, tolerancyjni, w szerokim znaczeniu tego słowa,
kreatywni, a przede wszystkim rzutcy, tacy którzy nie będą bać się podejmowania decyzji i ryzyka. W
przyszłości ci młodzi ludzie być może sami zdecydują się otworzyć własną firmę świadczącą usługi
hotelarskie lub zajmą wysokie stanowiska w firmach ich zatrudniających.

Nieocenionym dla młodzieży będzie lepsze poznanie tych ciekawych krajów, ich historii, zabytków,
miejscowej ludności i jej zwyczajów, co przewidziane jest w ramach wycieczek w czasie wolnym od
zajęć oraz organizowanym przed wyjazdem 40-to godzinnym kursie pedagogiczno-kulturowo-język.
i 10-godz. kursie z j. greckiego oraz maltańskiego, który odbędzie się w 1-szym tygodniu praktyk.
Zacieśnianiu więzi przyjaźni będą służyły m. in. praca w międzynarodowym środowisku , które być
może przekształcą się w długoletnie znajomości i przyjaźnie, a może któryś z praktykantów zapragnie
powrócić tam i zamieszkać na stałe. Po stażu uczniowie napiszą raporty i wypełnią przygotowane dla
nich anonimowe ankiety. Będą też brać udział wraz z opiekunami w akcji upowszechniania projektu
na terenie szkoły i poza nią.

