
kierunki kształcenia:
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Ar-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Ar-

chitektury Krajobrazu, Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Plastykchitektury Krajobrazu, Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Plastyk..
Numer Projektu: POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063046 Numer Projektu: POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063046 



Podstawowym celem wyjazdu było 
zdobycie doświadczenia zawodowego                    
w zagranicznych firmach i rozwinięcie 
umiejętności porozumiewania się w języ-
ku angielskim. 

Wszyscy uczestnicy dali się poznać jako 
obiecujący fachowcy w swoich  zawodach: 
hotelarze pracowali w wysokiej klasy ho-
telach jako obsługa hotelowa i kelnerska, 
technicy żywienia przygotowywali potra-
wy w restauracjach, architekci krajobrazu 
pielęgnowali warzywa na ekologicznej 
farmie, odnawiali XIX – wieczny ogród, 
układali też kompozycje kwiatowe w 
kwiaciarni, informatycy zajmowali się ad-
ministrowaniem stron internetowych oraz 
promocją on-line lokalnych firm, ekono-
miści pracowali w obsłudze programów 
finansowych firm i biur rachunkowych, 
plastycy wykonywali różne przedmioty 
z gliny w pracowniach ceramicznych, 
tworzyli też barwne murale na ścianach 
budynków, niektórzy wykonywali projek-
ty graficzne. 

Był też czas na zwiedzanie okolicznych 
atrakcji, spotkania w kawiarni, rozmowy           
z lokalną społecznością, gry sportowe,  
pobyt na basenie i siłowni,. W weekendy 
odbywały się piesze i autokarowe wyciecz-
ki krajoznawcze m.in. do stolicy Irlandii,  
również do jednej z największych atrakcji 
Irlandii - Klifów Moheru nad Oceanem 
Atlantyckim.

Uczniowie, którzy wzięli udział w prakty-
kach zagranicznych zdobyli cenną wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, które wpły-
nie pozytywnie na ich szanse na rynku 
pracy. Efekty kształcenia potwierdzone 
zestawem certyfikatów niewątpliwie wy-
różnią ich na tle rówieśników.

W mijającym roku szkolnym 2021/2022 
w Zespole Szkół Technicznych i Arty-
stycznych w Lesku uczniowie reprezen-
tujący wszystkie kierunki kształcenia: 
technik architektury krajobrazu, technik 
ekonomista, technik hotelarstwa, technik 
informatyk, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych oraz plastyk  (łącznie 43 
uczniów) wyjechali na praktyki zawodowe 
do Irlandii. Miesięczne praktyki odbyły 
się w dwóch terminach: od 13 września 
do 8 października 2021r. w miejscowości 
Sligo i od 25 kwietnia do 20 maja 2022r. w 
miejscowościach Mallow i Cork.

Każda z mobilności zakładała realiza-
cję 160 –godzinnego programu praktyk 
zawodowych we współpracy z irlandzkimi 
firmami oraz programu edukacyjno – kul-
turowego, ukierunkowanego na zapozna-
nie się z irlandzką kulturą i historią.
Praktyki uczniowskie, włącznie z kursami 
przygotowawczymi, podróżą, zakwate-
rowaniem, wyżywieniem, organizacją 
praktyk,  wycieczek krajoznawczych i  kie-
szonkowym był realizowany dzięki fun-
duszom europejskim, w ramach  projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształ-
cenia zawodowego” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.                        

I PRAKTYKI ZAWODOWE

W mijającym roku szkolnym 2021/2022 w 
Zespole Szkół Technicznych i Artystycz-
nych w Lesku uczniowie reprezentujący 
wszystkie kierunki kształcenia: technik ar-
chitektury krajobrazu, technik ekonomista, 
technik hotelarstwa, technik informatyk, 
technik żywienia i usług gastronomicznych 
oraz plastyk  (łącznie 43 uczniów) wyjechali 
na praktyki zawodowe do Irlandii. Mie-
sięczne praktyki odbyły się w dwóch ter-
minach: od 13 września do 8 października 
2021r. w miejscowości Sligo i od 25 kwiet-
nia do 20 maja 2022r. w miejscowościach 
Mallow i Cork.
Każda z mobilności zakładała realizację 160 
–godzinnego programu praktyk zawodo-
wych we współpracy z irlandzkimi firmami 
oraz programu edukacyjno – kulturowe-
go, ukierunkowanego na zapoznanie się z 
irlandzką kulturą i historią.
Praktyki uczniowskie, włącznie z kursami 
przygotowawczymi, podróżą, zakwaterowa-
niem, wyżywieniem, organizacją praktyk,  
wycieczek krajoznawczych i  kieszonkowym 
był realizowany dzięki funduszom euro-
pejskim, w ramach  projektu „Międzyna-
rodowa mobilność edukacyjna uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia zawo-
dowego” realizowanego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.                        

Podstawowym celem wyjazdu było 
zdobycie doświadczenia zawodowego                    
w zagranicznych firmach i rozwinięcie 
umiejętności porozumiewania się w języku 
angielskim. 

Wszyscy uczestnicy dali się poznać jako 
obiecujący fachowcy w swoich  zawodach: 
hotelarze pracowali w wysokiej klasy ho-
telach jako obsługa hotelowa i kelnerska, 
technicy żywienia przygotowywali potrawy 
w restauracjach, architekci krajobrazu pie-
lęgnowali warzywa na ekologicznej farmie, 
odnawiali XIX – wieczny ogród, układali 
też kompozycje kwiatowe w kwiaciarni, 
informatycy zajmowali się administrowa-
niem stron internetowych oraz promocją 
on-line lokalnych firm, ekonomiści praco-
wali w obsłudze programów finansowych 
firm i biur rachunkowych, plastycy wyko-
nywali różne przedmioty z gliny w pracow-
niach ceramicznych, tworzyli też barwne 
murale na ścianach budynków, niektórzy 
wykonywali projekty graficzne. 

Był też czas na zwiedzanie okolicznych 
atrakcji, spotkania w kawiarni, rozmowy           
z lokalną społecznością, gry sportowe,  
pobyt na basenie i siłowni,. W weekendy 
odbywały się piesze i autokarowe wyciecz-
ki krajoznawcze m.in. do stolicy Irlandii,  
również do jednej z największych atrakcji 
Irlandii - Klifów Moheru nad Oceanem 
Atlantyckim.

Uczniowie, którzy wzięli udział w prakty-
kach zagranicznych zdobyli cenną wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, które wpły-
nie pozytywnie na ich szanse na rynku pra-
cy. Efekty kształcenia potwierdzone zesta-
wem certyfikatów niewątpliwie wyróżnią 
ich na tle rówieśników.

I PRAKTYKI ZAWODOWE



Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych 
w Lesku powstał w 2012r. z połączenia 
trzech szkół: Zespołu Szkół Drzewnych w 
Lesku, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolni-
czych w Lesku oraz Niepublicznego Liceum 
Plastycznego TALENS w Lesku. W wyniku 
połączenia tych placówek stał się najwięk-
szą szkołą w powiecie leskim kształcącą 
w roku szkolnym 2021/2022 368 uczniów 
(w tym 192 dziewcząt i 176 chłopców). W 
skład ZSTiA wchodzą: Technikum (kształ-
cące w zawodach: technik architektury 
krajobrazu, technik hotelarstwa, technik 
ekonomista, technik informatyk, technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej, technik żywienia  i usług gastronomicz-
nych), liceum sztuk plastycznych (kształ-
cące w 2 specjalizacjach artystycznych: 
techniki graficzne i aranżacja wnętrz) oraz 
Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie: 
monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie.

 Szkoła posiada dobrze rozwiniętą bazę dy-
daktyczną, w szkole zatrudniona jest wy-
kwalifikowana kadra pedagogów z wielo-
letnim doświadczeniem, uczniowie  mogą 
uczestniczyć w wielu kołach zainteresowań 
i sekcjach sportowych oraz dodatkowych 
zajęć wyrównawczych i przygotowujących 
do matury i egzaminów zawodowych. 
Kształcenie zawodowe i specjalistyczne w 
ZSTiA w Lesku prowadzone jest na wy-
sokim poziomie gdzie wykwalifikowani i 
kreatywnie pracujący nauczyciele, korzy-
stający z nowoczesnej bazy dydaktycznej, 
przekazują swoją wiedzę podopiecznym. 
Nowoczesne pracownie dydaktyczne w 
tym: pracownia architektury krajobrazu, 
pracownie komputerowe wyposażone w 
specjalistyczne oprogramowanie, nowo-
czesna pracownia żywienia i usług gastro-
nomicznych z salą konsumpcyjną, jedna z 
najnowocześniejszych w Polsce pracowni 
odnawialnych źródeł energii wraz z plat-
formą pozyskiwania tej energii umieszczo-
nej na dachu budynku i pracowni montażu 
i konserwacji urządzeń OZE, pracownie 
artystyczne, dobrze wyposażone warsztaty 
szkolne, a także multimedialne projektory, 
laptopy oraz tablice interaktywne.

II O SZKOLE



Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku za jeden z głównych celów 
stawia sobie pomoc swoim podopiecznym w uzyskaniu jak najwyższych wyników 
w nauce, zarówno z egzaminów maturalnych jak i zawodowych. Jest to niezbędne 
dla wszystkich uczniów, którzy planują w przyszłości dalej kształcić się na uczel-
niach wyższych lub rozpocząć pracę w swoich wyuczonych zawodach. Młodzież 
zdaje sobie jednak sprawę, że doskonałe wyniki na egzaminach końcowych mogą 
nie wystarczyć, aby rozpocząć wymarzoną pracę lub studia. Wykwalifikowana kadra 
nauczycielska nie jest w stanie przekazać młodzieży wszystkich niezbędnych kom-
petencji, jakie będą im potrzebne w realnym życiu, dlatego ważne jest, aby ucznio-
wie mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych, które przygotują ich do pracy w 
realnych warunkach. Absolwenci opuszczający mury szkoły nie zawsze są w stanie 
znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie, dlatego podejmują  pracę nie zawsze zgod-
ną ze swoimi  zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi. 

Pobyt uczniów na praktykach w zachodnioeuropejskich firmach z pewnością pomo-
że lepiej zrozumieć współczesny, europejski rynek pracy, stać się jego równopraw-
nym uczestnikiem, sprostać oczekiwaniom pracodawców i odbiorców dóbr i usług 
nie tylko na krajowym, ale też międzynarodowym rynku. Także przyczyni się do 
świadomego wyboru swojej drogi zawodowej.

III O PROJEKCIE 



Projekt ten  jest odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby młodzieży uczącej się 
w naszej szkole. Głównym jego celem jest wsparcie 43 uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Artystycznych w Lesku w nabyciu praktycznych kompetencji zawodowych 
w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz podniesienie standardu nauczania i popra-
wy wizerunku szkoły, jako placówki otwartej na nowe doświadczenia, wspierającej 
aspiracje zawodowe swoich uczniów i promującej europejskie wartości.
Ważnym celem projektu jest również propagowanie wzorców kulturowych, postawy 
akceptacji i tolerancji oraz współdziałania na gruncie zawodowym, kulturowym po-
między rówieśnikami wywodzącymi się z różnych krajów. 



1. Realizacja dwóch  czterotygodniowych mobilności 43 uczniów ZSTiA w Lesku 
, uczących się w technikum hotelarskim, technikum żywienia i usług gastronomicz-
nych, technikum ekonomicznym, technikum informatycznym,  technikum architektu-
ry krajobrazu i liceum sztuk plastycznych 

2. Podniesienie kompetencji zawodowych oraz językowych uczestników odbywa-
jących  praktyki zawodowe w irlandzkich przedsiębiorstwach świadczących usługi na 
wysokim poziomie

3.  Lepsze  zrozumienie przez uczniów odbywających zagraniczne praktyki współ-
czesnego, międzynarodowego rynku pracy i stanie się jego równoprawnym uczestni-
kiem

4. Zapoznanie uczestników praktyk zagranicznych  z nowymi technologiami oraz 
innowacyjnymi metodami pracy w danej dziedzinie, nie zawsze stosowanymi w pol-
skich realiach

5. Rozwój odpowiednich postaw, cech osobowości i kompetencji miękkich, któ-
re w przyszłości ułatwią znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej, np. otworzenie się na współdziałanie w grupie, kreatywne poszukiwanie 
rozwiązań

6. Wzmocnienie u uczestników mobilności samooceny, poczucia samodzielności, 
niezależności oraz odpowiedzialności za swój los.

7. Rozwinięcie kompetencji zawodowych i pedagogicznych u nauczycieli biorą-
cych udział w mobilnościach, poprzez towarzyszenie uczniom podczas zagranicznych 
praktyk zawodowych

8. Rozwinięcie u nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu kompetencji 
potrzebnych przy podobnych inicjatywach: umiejętności planowania, inicjowania, 
zarządzania finansami, sporządzania dokumentacji i rozliczania tego typu projektów

9. Nawiązanie przez szkołę nowych kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorstwa-
mi, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji kolejnych projektów

10. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dodanie europejskiego wymiaru jej dzia-
łaniom i poprawa wizerunku szkoły, jako placówki proeuropejskiej, kształcącej swoich 
uczniów na otwartych, świadomych swoich praw i potrzeb obywateli Unii Europej-
skiej.

IV CELE PROJEKTU





Dzięki realizacji programu praktyk zawodowych stworzonych we współpracy z irlandzkim partne-
rem Your International Training uczniowie nabyli kompetencje i umiejętności związane ze swoim 
zawodem. Wpisują się one w kwalifikacje zawodowe: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczą-
cym usługi hotelarskie i HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
Efekty kształcenia, które podczas staży zagranicznych  zdobyli uczniowie to m.in.:

TECHNIK HOTELARSTWA

-funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskie-
go w Irlandii w zakresie kompleksowej obsługi 
gościa hotelowego,
- struktura organizacyjną hotelu, w tym stanowi-
skami pracy w recepcji, służbie pięter, gastrono-
mii hotelowej,
- rodzaje jednostek mieszkalnych, 
- rodzaje prac porządkowych w obiekcie hotelar-
skim,
- oferowanie usług dodatkowych,
- rodzaje śniadań hotelowych,
- metody i techniki ich przygotowania i podawa-
nia,
- przygotowanie jednostek mieszkalnych i po-
mieszczeń ogólnodostępnych do przyjęcia gości,
- stosowanie środków czyszczących i dezynfekcyj-
nych,
- dobieranie surowców do sporządzania potraw i 
napojów,
- przygotowywanie śniadań hotelowych,
- dobieranie sprzętu i zastawy stołowej do ekspe-
dycji śniadań,
- dobieranie form podawania śniadań do potrzeb 
gości i możliwości obiektu,
- przyjmowanie i realizowanie zamówień gości w 
zakresie usług hotelarskich,
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej świad-
czenia usług hotelarskich,
- przestrzeganie zasad systemu HACCP podczas 
prac związanych z przygotowaniem posiłków,
- przestrzeganie zasad odpowiedzialności mate-
rialnej dotyczącej wyposażenia hotelu i mienia 
gości,
- przestrzeganie procedur postępowania z rzecza-
mi pozostawionymi przez gości.

1.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 

- funkcjonowanie w obcojęzycznym środowisku pracy,
- przestrzeganie zasad kulturalnej, życzliwej obsługi gości,
-  komunikowanie się w języku obcym podczas wykonywania zadań zawodowych,
- rozumienie potrzeby ciągłego uczenia się i doskonalenia w środowisku międzyna-
rodowym,

2.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Dzięki realizacji programu praktyk zawodowych stworzonych we współpracy z irlandzkim partne-
rem Your International Training uczniowie nabyli kompetencje i umiejętności związane ze swoim 
zawodem. Wpisują się one w kwalifikacje zawodowe: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań i 
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Efekty kształcenia, które podczas staży zagranicznych  zdobyli uczniowie to m.in.:

1.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 
-funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w 
Irlandii w zakresie produkcji, sprzedaży i obsługi 
konsumentów,
-struktura organizacyjna zakładu gastronomicz-
nego, w tym stanowiska pracy, pomieszczenia, 
urządzenia i sprzęt gastronomiczny,
- rodzaje posiłków oferowanych w irlandzkich 
restauracjach,
- metody i techniki przygotowania i podawania 
potraw i napojów,
- przechowywanie i ocena żywności,
- planowanie i ocena jadłospisów,
- organizowanie produkcji potraw zgodnie z zasa-
dami racjonalnego i zdrowego żywienia,
- planowanie  i świadczenie usług gastronomicz-
nych,
- użytkowanie urządzeń do przechowywania i 
produkcji żywności,
-s tosowanie przepisów związanych z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, bezpieczeństwem sanitar-
no-epidemiologicznym oraz ochroną środowiska.

2.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- funkcjonowanie w obcojęzycznym środowisku 
pracy, 
- przestrzeganie zasad kulturalnej, życzliwej ob-
sługi klientów,
-  komunikowanie się w języku obcym podczas 
wykonywania zadań zawodowych,
- rozumienie potrzeby ciągłego uczenia się i do-
skonalenia w środowisku międzynarodowym,
- radzenie sobie w trudnych sytuacjach.



Dzięki realizacji programu praktyk zawodowych stworzonych we współpracy z irlandz-
kim partnerem Your International Training uczniowie nabyli kompetencje i umiejętno-
ści związane ze swoim zawodem. Wpisują się one w kwalifikacje zawodowe: OGR.03. 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślin obiektów architektury krajobrazu i 
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej ar-
chitektury krajobrazu.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

1.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 2.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

-funkcjonowanie przedsiębiorstw irlandz-
kich w zakresie architektury krajobra-
zu jak: firmy ogrodnicze, szkółki roślin 
ozdobnych lub centra ogrodnicze
- projektowanie odręczne i komputerowe 
terenów zieleni oraz elementów małej ar-
chitektury krajobrazu,
- realizowanie inwestycji w terenach ziele-
ni,
- wykonywanie podstawowych prac upra-
wowych i pielęgnacyjnych roślin ozdob-
nych,
- wykonywanie czynności związanych z 
budową i konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu,
- tworzenie i sprzedaż dekoracji roślinnych 
zgodnie ze współczesnymi trendami euro-
pejskimi.
- opracowanie projektów koncepcyjnych i 
technicznych terenów zieleni,
- posługiwanie się narzędziami, urządze-
niami i sprzętem ogrodniczym stosowa-
nym w firmie,

- funkcjonowanie w obcojęzycznym śro-
dowisku pracy, 
-  komunikowanie się w języku obcym 
podczas wykonywania zadań zawodo-
wych,
- rozumienie potrzeby ciągłego uczenia 
się i doskonalenia w środowisku między-
narodowym,
- radzenie sobie w trudnych sytuacjach.





TECHNIK EKONOMISTA

1.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 2.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Dzięki realizacji programu praktyk zawodowych stworzonych we współpracy z 
irlandzkim partnerem Your International Training uczniowie nabyli kompetencje 
i umiejętności związane ze swoim zawodem. Wpisują się one w kwalifikacje zawo-
dowe: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA.05. 
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organi-
zacyjnych.
Efekty kształcenia, które podczas staży zagranicznych  zdobyli uczniowie to m.in.:

- funkcjonowanie przedsiębiorstwa ir-
landzkiego w zakresie zagadnień ekono-
micznych, 
- stosowanie przepisów BHP dotyczących 
poufności danych w dziale ekonomicznym 
firmy,
- sporządzanie dokumentacji kadrowej,
- stosowanie oprogramowania do pro-
wadzenia rejestru pracy i dokumentacji 
płacowej,
- stosowania przepisów prawa w prowa-
dzeniu działalności,
- prowadzenie dokumentacji biurowej i 
magazynowej,
- prowadzenie dokumentacji procesu 
sprzedaży,
- gospodarowanie rzeczowymi składnika-
mi majątku,
- prowadzenie spraw związanych ze świad-
czeniami socjalnymi,
- rozliczanie wynagrodzeń i składek zwią-
zanych z ubezpieczeniem społecznym,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wy-
nagrodzeń,
- prowadzenia ewidencji podatkowych i 
rozliczeń podatkowych,
- prowadzenia rozliczeń finansowych z 
kontrahentami i podmiotami rynku finan-
sowego.

- funkcjonowanie w obcojęzycznym 
środowisku pracy,
-  komunikowanie się w języku ob-
cym podczas wykonywania zadań 
zawodowych,
- rozumienie potrzeby ciągłego ucze-
nia się i doskonalenia w środowisku 
międzynarodowym,
- radzenie sobie w trudnych sytu-





TECHNIK INFORMATYK

1.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 2.KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Dzięki realizacji programu praktyk zawodowych stworzonych we współpracy z irlandz-
kim partnerem Your International Training uczniowie nabyli kompetencje i umiejęt-
ności związane ze swoim zawodem. Wpisują się one w kwalifikacje zawodowe: INF.02. 
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych.  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i apli-
kacjami internetowymi oraz bazami danych.
Efekty kształcenia, które podczas staży zagranicznych  zdobyli uczniowie to m.in.:

- funkcjonowanie przedsiębiorstwa irlandz-
kiego w zakresie zagadnień informatycz-
nych,  
- konfigurowanie sprzętu i dobór oprogra-
mowania,
- przygotowanie do pracy systemu kompu-
terowego i urządzeń peryferyjnych,
- administrowanie witrynami sieci Web,
-  projektowanie i tworzenie witryn interne-
towych,
- obsługiwanie oprogramowania do pro-
jektowania graficznego i obróbki graficznej 
obrazu,
- tworzenie i zarządzanie treścią w interne-
cie z wykorzystaniem platformy WordPress,
- obsługiwanie oprogramowań systemo-
wych i użytkowych stosowanych w firmie,
- ochrona danych programów i procesów 
przetwarzania informacji.

- funkcjonowanie w obcojęzycznym 
środowisku pracy,
-  komunikowanie się w języku 
obcym podczas wykonywania zadań 
zawodowych,
- rozumienie potrzeby ciągłego 
uczenia się i doskonalenia w środo-
wisku międzynarodowym,
- radzenie sobie w trudnych sytu-
acjach.





Dzięki realizacji programu praktyk zawodowych stworzonych we współpracy z irlandz-
kim partnerem Your International Training uczniowie nabyli kompetencje i umiejętno-
ści związane ze swoim zawodem.  Efekty kształcenia, które podczas staży zagranicznych  
zdobyli uczniowie to m.in.:
1.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC ZWIĄZA-
NYCH Z PROJEKTOWANIEM GRAFICZNYM:

- funkcjonowanie przedsiębiorstwa zajmujące-
go się projektowaniem graficznym oraz projek-
towaniem przestrzeni, 
- rozróżnianie podstawowych pojęć oraz mate-
riałów i technik z zakresu projektowania gra-
ficznego i przestrzennego;
- właściwie posługiwanie się terminami z za-
kresu technik graficznych, materiałów i środ-
ków artystycznych
- obsługiwanie oprogramowania do projekto-
wania graficznego i obróbki graficznej obrazu
- tworzenie wszelkiego rodzaju projektów 
związanych z poligrafią
- rozróżnianie technik i parametrów druku, 
właściwe dobieranie narzędzi i programów 
graficznych do realizowanych projektów.

PLASTYK

2. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC ZWIĄZA-
NYCH Z CERAMIKĄ:
- ZASADY FUNKCJONOWANIA PRACOWNI CERAMICZNEJ,
- podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki 
z zakresu projektowania i wykonywania wyro-
bów ceramicznych,
- właściwie posługiwanie się terminami z 
zakresu technik ceramicznych, materiałów i 
środków artystycznych,
- rozróżnianie technik związanych z wykony-
waniem obiektów ceramicznych,



3. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC ZWIĄZA-
NYCH Z MALARSTWEM WIELKO POWIERZCHNIOWYM:

- funkcjonowanie przedsiębiorstwa zajmującego się realizacją projektu malarskiego – 
malarstwa naściennego, 
- podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu malarstwa monumentalnego;
- właściwe posługiwanie się terminami z zakresu technik malarskich, materiałów i środ-
ków artystycznych
- wykonywanie wstępnych projektów malarskich i ich analizowanie
- rozróżnianie technik malarskich, właściwe dobieranie narzędzi do realizowanych pro-
jektów malarskich
- przenoszenie projektów na odpowiednio przygotowane, zVspółpraca w grupie w środo-
wisku anglojęzycznym,
- komunikowanie się w języku obcym podczas wykonywania zadań zawodowych,
- rozumienie potrzeby ciągłego uczenia się i doskonalenia w środowisku międzynarodo-
wym,
- radzenie sobie w trudnych sytuacjach.







Uczestnicy wyjazdu do Irlandii  nie spę-
dzali czasu wyłącznie na praktykach za-
wodowych.  Był też czas na zwiedzanie 
okolicznych atrakcji, spotkania w kawiarni, 
rozmowy  z rodzinami goszczącymi, kon-
certy, gry sportowe,  pobyt na basenie i 
siłowni,. W weekendy odbywały się piesze i 
autokarowe wycieczki krajoznawcze. Dzię-
ki programowi kulturowemu uczniowie i 
opiekunowie mieli okazję poznać Irlandię 
wraz z jej historią, kulturą lokalnymi tra-
dycjami.       W trakcie pierwszego wyjazdu 
uczestnicy zobaczyli i poznali m.in.: stoli-
cę Irlandii Dublin, okolice miasta Sligo z 
charakterystyczną  górą Ben Bulben, wy-
brzeżem Oceanu Atlantyckiego  i wysokimi 
na ponad 600 m klifami Slieve League na 
pn-zach wybrzeżu Irlandii. 

V PROGRAM KULTUROWY
Podczas drugiej mobilności młodzież 
wraz z opiekunami miała okazję zoba-
czyć  jedną z największych atrakcji Irlan-
dii - Klify Moheru nad Oceanem Atlan-
tyckim, które dzięki swym walorom 
przyrodniczym są częścią Światowego 
Geoparku UNESCO; zabytkowe letnisko 
Cobh z neogotycką katedrą św Kolma-
na  i położoną na południe miejscowość 
Lahinch przyciągającą surferów piękną, 
rozległą, piaszczystą plażą.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła 
także uczestnikom wycieczka do Killar-
ney National Park, miejsca charaktery-
zującego się atrakcyjnym krajobrazowo 
połączeniem gór, jezior lasów i wodospa-
dów. 









Otrzymanie przez uczniów certyfikatów 
było uwarunkowane nabyciem przez nich 
zaplanowanych w projekcie efektów kształ-
cenia. W związku z tym proces ich walida-
cji zakładał również sprawdzenie postępu 
wśród uczestników projektu, za co odpo-
wiedzialni byli opiekunowie będący na mo-
bilnościach, nauczyciele prowadzący szko-
lenia przygotowawcze oraz koordynatorka 
projektu. Osoby te miały możliwość rozmo-
wy z uczniami, ale również obserwowania 
ich w trakcie zajęć przygotowawczych , czy 
podczas wykonywania zadań i czynności 
związanych z programem praktyk zawo-
dowych. Co więcej, miały one możliwość 
przeanalizować dokumentację projektową 
w postaci dzienniczków praktyk czy ankiet 
ewaluacyjnych. Pytania autorefleksyjne 
zawarte były również w indywidualnych 
raportach składanych  w systemie Mobili-
ty Tool+. Wszystkie te metody i narzędzia 
posłużyły zebraniu informacji ilościowych i 
jakościowych, na podstawie których stwier-
dzono przyrost wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia, czyli nabycie zaplanowanych 
w projekcie efektów kształcenia dla danego 
zawodu oraz efektów ogólnych pokrewnych 
dla wszystkich.

VI CERTYFIKATY

Bardzo ważnym elementem projektu był 
proces certyfikacji. Chcieliśmy wyposażyć 
uczniów w umiejętności zawodowe, wie-
dzę, czy doświadczenie, ale również za-
pewnić  odpowiednią walidację nabytych 
przez nich efektów kształcenia. Informacja 
potwierdzona przez:
• Certyfikat udziału w projekcie, 
wydany przez irlandzką organizację Your 
International Training w dwóch wersjach 
językowych polskiej i angielskiej, zawiera-
jący informację o finansowaniu projektu, 
jego tytuł i numer, potwierdzony podpi-
sem przedstawicieli organizacji przyjmu-
jącej, pracodawcy oraz dyrektora szkoły.
• Dokument Europass Mobilność sta-
nowiący dokładny wykaz efektów kształ-
cenia dla poszczególnych uczestników. 
Wyszczególnione w nim zostały nie tylko 
wykonywane zadania, ale również nabyte 
umiejętności zawodowe i społeczne.





Partner IrlandzkiPartner Irlandzki
Organizacja goszcząca YIT posiada 
15 letnie doświadczenie w usługach 
związanych z edukacją i rozwojem za-
wodowym: od kursów języka angiel-
skiego poprzezorganizacje praktyk 
zawodowych i staży absolwenckich aż 
po profesjonalne szkolenia oraz semi-
naria dla kadry edukacyjnej. Szczegól-
nie promowana jest sfera związana z 
realizacją projektów fi nansowanych 
z europejskich programów unijnych 
(Leonardo, Grundvig, VETPRO, Era-
smus oraz Erasmus+. POVER VET).

AL. Jana Pawła II 18a,
tel:  13 469 66 73,  
 zst.lesko@op.pl, 
BIP Powiat leski

www.zstia.lesko.pl

Zespół Szkół TechnicznychZespół Szkół Technicznych
 i Artystycznych w Lesku i Artystycznych w Lesku

Projekt „Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, kluczem 
do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicz-
nej” realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

projektowali Aleks Biega i Milena Owsiany

 Z punktu widzenia interesów naszej 
szkoły istotnym czynnikiem była sieć 
powiązań Partnera z lokalnym ryn-
kiem pracy. Na miejsca praktyk zo-
stało wybrane miasto Sligo, leżące na 
zachodnim wybrzeżu Irlandii oraz 
Mallow leżące w południowej części 
wyspy. Dzięki szerokim plażom, kli-
fom jak i otaczającym pasmomgór-
skim są to jedne z najpopularniejszych 
regionów turystycznych w Irlandii.


