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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce realizuje projekt pn.
„Zagraniczne staże uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka
w Rudce". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020 i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.
Projekt dotyczy udziału łącznie 37 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik agrobiznesu w stażach w zagranicznych przedsiębiorstwach w
Hiszpanii, w mieście Walencja.
W ramach projektu pierwsza grupa uczestników zrealizowała staże w okresie 3 października
2016 r. – 21 października 2016 r. w restauracjach i kuchniach w Walencji. Był to niezwykły czas
pod względem doświadczeń zawodowych i kulturowych. Wyjazd grupy poprzedzony był
szeregiem działań przygotowawczych w zakresie: językowym, kulturowym i pedagogicznym.
Koordynatorzy projektu zrealizowali również wizytę przygotowawczą na sześć miesięcy przed
przyjazdem grupy, podczas której miało miejsce spotkanie z mentorem grupy uczniów na miejscu
oraz opiekunami w przedsiębiorstwach. Zostało podpisane wstępne porozumienie partnerskie
między organizacją ESMOVIA (partnerem hiszpańskim) a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, w której zostały zawarte wszystkie aspekty i czynniki
gwarantujące osiągnięcie wysokiej jakości projektu dotyczącego wymiany.
ESMOVIA jest hiszpańską firmą z siedzibą w Walencji. Zajmuje się zarządzaniem europejskimi
projektami mobilności. Specjalizuje się w organizowaniu staży, wyjazdów szkoleniowych,
programów edukacyjnych i wizyt studyjnych dla młodych osób oraz dorosłych uczestników z
całej Europy. Głównym celem firmy ESMOVIA jest oferowanie najlepszych programów tak, aby
uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Hiszpanii, zarówno w zakresie zawodowym
jak i osobistym. ESMOVIA z wielkim zaangażowaniem zorganizowała staże, stworzyła uczniom
odpowiednie warunki pobytu oraz wspierała uczestników w każdym możliwym zakresie w
trakcie pobytu. Świadczy to o ich profesjonalnym podejściu do partnerstwa.
Uczniowie nauczyli się poruszać w niezwykle ciekawym hiszpańskim menu oraz w praktyce
poznali tajniki tej kuchni. Dzięki zrealizowaniu stażu zawodowego w zagranicznych
przedsiębiorstwach, uczestnicy projektu zdobyli unikalne doświadczenia, poszerzyli swoją
wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w
nowoczesnych przedsiębiorstwach – nabycie tej wiedzy zostanie potwierdzone przyznaniem
uczestnikom dokumentów Europass Mobility. Stażyści, dzięki posługiwaniu się językiem
angielskim i hiszpańskim na co dzień w trakcie odbywania stażu, zdobyli nowe umiejętności
językowe, opanowali w stopniu umożliwiającym komunikowanie się językiem angielskim i
hiszpańskim ze specjalnym uwzględnieniem języka branżowego, potrzebnego im w pracy. Zdobyli
też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno
rówieśniczej jak i w zespole zawodowym, rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i
tolerancję dla innych członków zespołu. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, z inną specyfiką
kulturową, odmiennymi zwyczajami, upodobaniami i mentalnością tamtejszego społeczeństwa,
stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur oraz
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zrozumieli dobrze zjawisko przenikania się różnych kultur i zwyczajów i potrzebę
wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów.
„Wyjątkowo, nie chce nam się iść do pracy. To nie przypadek, dziś pożegnamy się z naszymi
koleżankami, kolegami i szefami. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Z dna walizek wyciągamy
nasze suweniry przywiezione z Polski, z myślą o obdarowaniu tych najbardziej nam pomocnych,
sympatycznych, dobrych...., a jest ich wielu. Nie spodziewaliśmy się nawet, że aż tylu. Pożegnania są
smutne. Szef Marty, Honoraty i Kasi wzrusza się do łez, a cała załoga przerywa w „gorący czas"
wydawanie obiadu, żeby pożegnać „chicas„ (dziewczyny) z Polski. Każdy z nas po powrocie opowiada
o ostatnich chwilach spędzonych w „swoich" restauracjach. Zwykle smutnych, bo mamy świadomość,
że pewnie więcej tych życzliwych nam, wesołych ludzi nie spotkamy. Oni nas serdecznie żegnają jedni z „łezką w oku", inni z wesołym uśmiechem, śpiewem i okrzykami. Zapraszają nas do Walencji,
do Hiszpanii. Czujemy, że naprawdę przez te trzy tygodnie staliśmy się częścią ich zespołu, polubili
nas i nie byliśmy przysłowiowymi „zawali grodami" w restauracyjnych kuchniach. My ich też
polubiliśmy, zaimponował nam ich szacunek do pracy, brak pośpiechu i stresu, ich śpiew, żarty i
śmiech. Wieczorem niektórzy z nas wybierają się na ostatnie spacery, pożegnać swoje ulubione
miejsca, pozachwycać się morzem o zmroku. Mówimy Walencji Adiós! Do widzenia! - z nadzieją w
sercach, że jeszcze tu wrócimy...”.
Jest to jedynie relacja z jednego dnia stażu – ostatniego. Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółowym opisem mobilności, opublikowanym na stronie internetowej szkoły
http://www.zsrudka.edu.pl.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół zawodowych do aplikowania do Programu, gdyż jest to
niepowtarzalna szansa na zdobycie zagranicznych doświadczeń w swoim zawodzie oraz rozwój
własnych umiejętności i kompetencji.
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