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O szkole
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 
jest instytucją sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, 
przygotowującą młodzież uczęszczającą do techników 
wchodzących w skład Zespołu, do pracy w ramach realizowanych 
kierunków kształcenia, ale także dbającą o właściwe kreowanie 
ścieżek rozwoju swoich uczniów i absolwentów. 

Głównymi celami Zespołu Szkół jest:
1. Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na 
wartości kultur Europy i świata;

2. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do 
jego rozwoju;

3. Dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4. Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady 
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 
i wolności.

Dążąc do ciągłego rozwoju środowiska edukacyjnego, 
szkoła stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich 
uczniów, dzisiejszego rynku pracy, lokalnej społeczności, 
dokładając starań, aby kreowana oferta edukacyjna była coraz 
bogatsza. Nasza szkoła od lat słynie z osiągnięć w dziedzinach 
gastronomicznych, będąc jedną ze szkół pionierskich w swojej 
branży, wygrywając liczne konkursy cukiernicze, przygotowując 
pokazy czy też degustacje. Dyrekcja oraz nauczyciele naszej 
szkoły starają się na bieżąco reagować na zmieniający się stale 

rynek pracy, aktualizując ofertę i wzbogacając ją o nowe zawody. 
Placówka zgodnie ze swoim Statutem prowadzi kształcenie 
obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, w ramach 
następujących zawodów: 

 » Technik hotelarstwa: symbol zawodu 422402;
 » Technik żywienia i usług gastronomicznych: 343404;
 » Technik ekonomista: 331403;
 » Technik obsługi turystycznej / Technik organizacji 

turystyki: 422104;
 » Technik informatyk: 351203;
 » Technik logistyk: 333107;
 » Technik reklamy: 333907;
 » Technik fotografii i multimediów: 343105;
 » Kelner: 513101;
 » Kucharz: 512001;
 » Sprzedawca: 522301;
 » Cukiernik: 751201. 

Ukończenie 5-letniego Technikum daje możliwość uzyskania 
świadectwa dojrzałości i tytułu zawodowego „technik” po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Realizując 
współpracę z innymi podmiotami - pracodawcami, uczelniami 
wyższymi, lokalnymi władzami, szkoła podejmuje także szereg 
działań mających na celu rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju 
młodzieży, wdrażając liczne projekty, jak i Wewnątrzszkolny 
System Doradztwa Zawodowego.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej,
przyznanych przez Narodową Agencję w ramach Programu
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Publikacja
odzwierciedla stanowisko jej autorów i Komisja Europejska
oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
 
* Publikacja bezpłatna

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa 
w Suchej Beskidzkiej

ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

+48 33 874 27 71

sekretariat@zswsucha.pl

www.zswsucha.pl

www.facebook.com/zswsucha/
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Nowe kierunki,  
nowe doświadczenia
Projekt „Nowe kierunki, nowe doświadczenia” to wspólna 
inicjatywa Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 
oraz włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione 
di Promozione Sociale, stanowiąca kontynuację działań 
szkoły w zakresie oferowania naszym uczniom nowych 
możliwości wynikających ze stale rozwijającej się współpracy 
międzynarodowej, na bazie pojawiających się możliwości 
finansowania. Projekt był ukierunkowany przede wszystkim na 
stworzenie przestrzeni i wykorzystane nowych form doskonalenia 
zawodowego naszych uczniów oraz wypracowanie rozwiązań 
i adaptację dobrych praktyk od zagranicznych partnerów, 
specjalizujących się w wybranych branżach. Realizacja wszystkich 
zaplanowanych działań pozwoliła na realne zaspokojenie 
istniejących potrzeb. Odbyte rozmowy i przeprowadzona diagnoza 
dotycząca rozwoju uczniów pokazała, że największym problemem 
jest zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego 
i budowanie portfolio umiejętności w warunkach realnej pracy 

na już posiadanej wiedzy zdobytej w szkole. Potrzeby te wiążą 
się z brakami w rozwoju sektora hotelarsko-gastronomicznego 
oraz lukami w branży usługowej – turystycznej, reklamowej, 
fotograficznej, które wielokrotnie nie są w stanie zapewnić 
wartościowych praktyk dla wszystkich uczniów techników i szkół 
branżowych. Mimo tego, iż szkoła podejmuje wiele starań celem 
zaoferowania możliwości rozwoju swoim uczniom, nie jest ona 
w stanie zapewnić odpowiedniej liczby miejsc odbywania praktyk 
wyłącznie we współpracy z lokalnymi pracodawcami w regionie 
i Powiecie Suskim.

Głównym celem projektu był wzrost atrakcyjności oferty 
edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie 
możliwości rozwoju zawodowego 55 uczniów kształcących 
się w ZS w Suchej Beskidzkiej w 5 zawodach, w tym realizację 
2-tygodniowych praktyk we współpracy z włoskimi 
przedsiębiorstwami.

Celami szczegółowymi, wspierającymi osiągnięcie celu 
głównego, były:

1. Realizacja dwóch 2-tygodniowych okresów mobilności 
zawodowych dedykowanych dla dwóch 25- i 30-osobowych 
grup uczestników.

2. Rozwój umiejętności zawodowych 55 uczestników projektu, 
w tym z poszczególnych kierunków:
 » 13 z Technika hotelarstwa;
 » 12 z Technika reklamy;
 » 8 z Technika żywienia i usług gastronomicznych;
 » 10 z Technika obsługi turystycznej;
 » 12 z Technika fotografii i multimediów;

zwiększając ich szanse na znalezienie pracy oraz pozwalając 
zwiększyć konkurencyjność na krajowym i europejskim 
rynku pracy.

3. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 
(podstawowych oraz przekrojowych) 55 uczniów, takich 
jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole 
i inne kompetencje społeczne oraz świadomości znaczenia 
posiadanych i nabywanych kompetencji wśród uczniów, 
w tym tych z grup defaworyzowanych.

4. Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji 
międzykulturowej i językowej, potwierdzonych certyfikatem 
odbycia kursu językowego oraz mobilności zagranicznej, 
podczas której językiem roboczym był j. angielski.

5. Rozwój stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych 
na efektach kształcenia oraz narzędzi powodujących 
rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą, 
a także potwierdzenie przebytego procesu rozwoju 
i zdobytych kompetencji 55 uczestników projektu, poprzez 
wykorzystanie wypracowanych metod certyfikacji i walidacji 
oraz wystawienie dokumentów takich jak Europass-Mobilność 
czy Wykazy Osiągnięć z elementami punktacji ECVET.

6. Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego 
dla przynajmniej 35 uczniów z grup defaworyzowanych, 
dla których była to w wielu przypadkach jedyna okazja 
doświadczenia życia i pracy za granicą.

7. Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Suchej Beskidzkiej 
poprzez praktyczne zaznajomienie się z dobrymi praktykami 
oraz ich adaptacja w sektorze kształcenia zawodowego.

8. Zaznajomienie się z procesem przygotowania i realizacji 
projektów międzynarodowych we współpracy z nowym – 
włoskim partnerem i zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Implementacja projektu na poszczególnych etapach jego 
realizacji pozwoliła także na zaspokojenie istniejących potrzeb 
szkoły, poprzez wsparcie:

 » rozwoju kadry szkoły (kierowniczej i pedagogicznej),
 » stworzenie środowiska przyjaznego uczniom 

i oferującego im bogate możliwości podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych,

 » transferu i adaptacji dobrych praktyk,
 » rozwoju oferty edukacyjnej oraz jej lepsze dostosowanie 

do wymagań uczniów i rynku pracy,
 » rozwoju współpracy z rynkiem pracy poza środowiskiem 

lokalnym, w tym pozyskanie nowych partnerów,
 » rozwoju pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku 

lokalnym.
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Technik hotelarstwa
Uczniowie kształcący się w ramach zawodu Technik hotelarstwa, 
którzy wyjechali do Włoch dzięki udziałowi w projekcie, 
odbyli swoją praktykę w ekskluzywnym kompleksie golfowym, 
posiadającym własne pokoje hotelowe oraz zaplecze 
gastronomiczne – Golf della Montecchia Resort. Mieli okazję 
pracować pod nadzorem praktyków swojej dziedziny we 
wszystkich możliwych blokach hotelowych – gastronomicznym, 
mieszkalnym, części wspólnej, w tym recepcji oraz usług 
dodatkowych (bar, animacje). Pracując w podziale na mniejsze 
zespoły robocze wykonywali swoje obowiązki obejmujące:

 » Organizację stanowiska pracy.
 » Klasyfikowanie obiektów hotelarskich oraz dobieranie 

świadczonych usług.
 » Doprowadzanie stanowiska pracy do porządku zgodnego 

z zasadami jego organizacji.
 » Wykonywanie zadań związanych z pracą recepcji resortu, 

zgodnie z poznanymi procedurami.
 » Pracę w dziale służby pięter – prace porządkowe, 

przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia 
gości – zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w obiekcie hotelowym.

 » Przygotowywanie i serwowanie posiłków zgodnie 
z opracowanym jadłospisem.

 » Przygotowywanie oraz serwowanie napojów.
 » Samodzielne dobieranie i przygotowywanie bielizny 

i zastawy stołowej.
 » Obsługę klientów hotelowych i turystycznych zgodnie 

z zasadami obsługi gościa obiektu hotelowego.
 » Przygotowywanie i udzielanie informacji turystycznej.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu Technik hotelarstwa 
obejmują kompetencje z zakresu planowania i realizacji usług 
w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie. W ramach praktyk, uczestnicy mieli możliwości 
rozwoju już posiadanych kompetencji oraz zdobycia zupełnie 
nowych, których zakres obejmuje m.in.:

Wiedzę z zakresu:
1. Całościowego BHP oraz postępowania w momentach 

zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Zasad organizacji, przygotowania i użytkowania miejsca 

pracy.
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3. Zwyczajów i tradycji kultury włoskiej jako walorów 
turystycznych.

4. Rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup.
5. Przechowywania żywności i surowców.
6. Przygotowywania zastawy potrzebnej przy serwowaniu 

dań i napojów.
7. Zasad racjonalnego żywienia.
8. Odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia 

obiektu i mienia gości.
9. Przepisów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących 

sporządzania potraw.
10. Postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

Umiejętności z zakresu:
1. Organizacji usług dodatkowych — zawodów sportowych 

i eventów w obiekcie.
2. Obsługi maszyn, w tym ekspresów, spieniaczy i innych 

służących profesjonalnemu przygotowaniu różnego rodzaju 
kaw.

3. Korzystania z systemów rezerwacyjnych.
4. Przetwarzania informacji dotyczących przybyłych gości dla 

innych komórek organizacyjnych obiektu.
5. Przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia 

gości hotelowych.
6. Dbania o czystość części ogólnodostępnych przy 

wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu.
7. Sporządzania jadłospisów.
8. Przygotowywania zgodnie z recepturą oraz oceny 

przygotowania potraw i napojów zgodnie z podanymi 
przepisami i metodami uwzględniającymi dania regionalne.

9. Obsługi przekroju klientów, z uwzględnieniem najbardziej 
wymagających i niesamodzielnych osób.

10. Korzystania z regionalnej i międzynarodowej 
zastawy i bielizny stołowej, uwzględniając regionalne 
i międzynarodowe normy.

11. Przestrzegania zasad oceny jakości i warunków 
przechowywania żywności.

12. Właściwego korzystania z urządzeń wykorzystywanych do 
przechowywania i przygotowywania żywności.

13. Wydawania potraw i napojów.

Praktyki zawodowe dla uczniów klas II i III, kształcących się 
w ramach zawodu Technik hotelarstwa, realizowane były 
w wymiarze 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których 
uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze 8 godzin 
dziennie, pracując pod nadzorem mentorów, instruktorów 
i koordynatorów. W dni wolne uczniom został zapewniony 
bogaty program kulturalno-edukacyjny, w ramach którego 
odbywali wycieczki, uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych 
oraz wykonywali inne aktywności w ramach tzw. czasu wolnego 
zorganizowanego.

Program praktyk zawodowych był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego Technik 
hotelarstwa, dzięki czemu czas spędzony za granicą mógł zostać 
zatwierdzony w wykazie osiągnięć uczniów w ramach szkolnego 
systemu oceniania i realizowanego cyklu kształcenia zawodowego.
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Technik reklamy
Grupa naszych uczniów, kształcąca się w ramach kierunku 
Technik reklamy, praktykowała pod nadzorem swoich mentorów 
z ramienia departamentu marketingu firmy Golf della Montecchia 
Resort, odpowiadając za opracowanie nowej kampanii 
promocyjnej resortu i jego mniejszych podmiotów zależnych, 
a także bieżące działania promocyjne i sprzedażowe resortu, 
w związku z planowanymi wydarzeniami (eventami golfowymi, 
pokazami, wizytacjami zagranicznych gości). Realizowali 
zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją baz danych 
klientów, projektowaniem wybranych elementów identyfikacji 
graficznej przy wykorzystaniu specjalistycznych programów 
branży reklamowej, a także organizowaniem, prowadzeniem 
i zarządzaniem kampanią reklamową. Pracując wspólnie, jak 
i w podziale na mniejsze zespoły robocze wykonywali swoje 
obowiązki obejmujące:

 » Organizację stanowiska pracy.
 » Obsługę sprzętu i urządzeń dostępnych w miejscu pracy.
 » Tworzenie i aktualizowanie baz danych o klientach.
 » Projektowanie wybranych elementów strategii 

marketingowej.

 » Wykonywanie odręcznych rysunków i szkiców –
projektowanie i planowanie elementów kampanii 
marketingowej i wizerunkowej.

 » Wykorzystanie poznanych narzędzi marketingowych, 
w tym specjalistycznych programów komputerowych.

 » Tworzenie elementów kampanii marketingowej 
wybranych wydarzeń.

 » Opracowywanie oferty handlowej zgodnie 
z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorstwa.

 » Sporządzanie planu przebiegu kampanii reklamowej.
 » Prezentowanie projektu kampanii reklamowej.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu Technik reklamy 
obejmują kompetencje z zakresu organizowania, prowadzenia 
i zarządzania kampanią reklamową, w tym przygotowywania, 
projektowania i prezentowania wybranych jej elementów. 
W ramach praktyk, uczestnicy mieli możliwości rozwoju już 
posiadanych kompetencji oraz zdobycia zupełnie nowych, 
których zakres obejmuje m.in.:
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Wiedzę z zakresu:
1. Całościowego BHP oraz postępowania w momentach 

zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Organizowania sprzedaży produktów i usług reklamowych.
3. Organizowania kampanii reklamowych.
4. Projektowania środków reklamowych.
5. Możliwości korzystania z różnych źródeł informacji 

o produktach i usługach reklamowych w ramach pracy 
w regionie.

6. Stosowanych metod kalkulacji cen.
7. Tworzenia i aktualizacji baz danych klientów.
8. Identyfikacji typów klientów.
9. Prawa i standardów etycznych dotyczących prowadzenia 

działalności reklamowej.
10. Określania celu przekazu prowadzonej kampanii 

reklamowej oraz jej grupy docelowej.
11. Doboru odpowiedniego środka przekazu w celu realizacji 

kampanii reklamowej.

Umiejętności z zakresu:
1. Prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych.
2. Prowadzenia kampanii reklamowych.
3. Wykorzystywania środków reklamowych.
4. Rozpoznawania rynku produktów i usług reklamowych na 

podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej.
5. Prowadzenia rozmów sprzedażowych, podczas których 

prezentuje się ofertę sprzedaży produktów i usług 
reklamowych oferowanych przez firmę.

6. Posługiwania się programami wykorzystywanymi do 
analizy baz klientów.

7. Posługiwania się programami wykorzystywanymi do 
tworzenia materiałów reklamowych.

8. Sporządzania i prowadzenia dokumentacji sprzedażowej.
9. Zarządzania kampanią reklamową poprzez sporządzenie 

planu realizacji jej przebiegu.
10. Prezentacji stworzonych materiałów reklamowych oraz 

projektów kampanii reklamowych.

Praktyki zawodowe dla uczniów klas II i III, kształcących się 
w ramach zawodu Technik reklamy, realizowane były w wymiarze 
12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których uczniowie 
realizowali swoje obowiązki w wymiarze 8 godzin dziennie, 
pracując pod nadzorem mentorów, instruktorów i koordynatorów. 
W dni wolne uczniom został zapewniony bogaty program 
kulturalno-edukacyjny, w ramach którego odbywali wycieczki, 
uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych oraz wykonywali inne 
aktywności w ramach tzw. czasu wolnego zorganizowanego.

Program praktyk zawodowych był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego Technik 
reklamy, dzięki czemu czas spędzony za granicą mógł zostać 
zatwierdzony w wykazie osiągnięć uczniów w ramach szkolnego 
systemu oceniania i realizowanego cyklu kształcenia zawodowego.
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Technik żywienia i usług  
gastronomicznych
Uczniowie ZS im. W. Witosa, zaangażowani do udziału w projekcie 
w ramach zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych, 
odbyli swoją praktykę w kilku wyselekcjonowanych przez 
włoskiego partnera, renomowanych włoskich hotelach – 
Hotel Palace Meggiorato, Hotel All’Alba oraz Hotel Smeraldo, 
kategoryzowanych jako 4- i 5-gwiazdkowe, obsługujących 
klientów z Włoch, Niemiec, Austrii czy Francji. Mieli okazję 
pracować pod nadzorem praktyków – najlepszych specjalistów 
w swoich dziedzinach (kucharskiej, kelnerskiej, barmańskiej) we 
wszystkich możliwych blokach gastronomicznych – w kuchni, 
restauracji oraz na barze. Pracując w podziale na mniejsze 
zespoły robocze wykonywali swoje obowiązki obejmujące:

 » Organizację stanowiska pracy.
 » Klasyfikowanie i dobieranie składników oraz 

półskładników.
 » Planowanie produkcji zgodnie z recepturami.

 » Przygotowanie i serwowanie posiłków zgodnie 
z opracowanym jadłospisem.

 » Przygotowywanie oraz serwowanie napojów, przy 
wykorzystaniu regionalnych receptur i produktów.

 » Samodzielne dobieranie i przygotowanie bielizny 
i zastawy stołowej.

 » Obsługę klientów restauracji zgodnie z zasadami obsługi 
gościa obiektu gastronomicznego.

 » Wykonanie czynności porządkowych w trakcie obsługi 
gości.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu Technik żywienia i usług 
gastronomicznych obejmują kompetencje z zakresu sporządzania 
potraw i napojów, obsługi klientów oraz organizacji żywienia 
i usług gastronomicznych. W ramach praktyk, uczestnicy mieli 
możliwości rozwoju już posiadanych kompetencji oraz zdobycia 
zupełnie nowych, których zakres obejmuje m.in.:
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Wiedzę z zakresu:
1. Całościowego BHP oraz postępowania w momentach 

zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Polityki zarządzania odpadami.
3. Obsługi urządzeń oraz maszyn używanych w obiekcie 

gastronomicznym.
4. Zasad organizacji, przygotowania i użytkowania stanowisk 

pracy.
5. Bogactwa przekroju produktów, przepisów i sposobów 

przygotowywania żywności, napojów i półproduktów 
zgodnych z regionalną kuchnią.

6. Zastawy i bielizny stołowej, z uwzględnieniem regionalnej 
kultury i jej zastosowania.

7. Stosowanych metod utrwalania żywności.
8. Określania funkcjonalnego zastosowania pomieszczeń 

zakładu gastronomicznego.
9. Racjonalnego gospodarowania żywnością i jej zapasami.
10. Oceny organoleptycznej podawanej żywności.
11. Planowania oraz oceny posiłków i jadłospisów 

z uwzględnieniem kwestii klimatycznych prowadzenia 
działalności.

Umiejętności z zakresu:
1. Swobodnej i kreatywnej pracy na stanowiskach 

pozwalających na inwencję.
2. Przygotowywania potraw oraz napojów zgodnie 

z podanymi przepisami i metodami uwzględniającymi 
potrawy regionalne.  

3. Obsługi przekroju klientów, z uwzględnieniem najbardziej 
wymagających i niesamodzielnych osób. 

4. Korzystania z regionalnej i międzynarodowej zastawy 
i bielizny stołowej.

5. Oceny żywność pod względem towaroznawczym.
6. Przestrzegania zasad oceny jakości żywności.
7. Odpowiedniego dobierania warunków i urządzeń 

przechowywania żywności.
8. Rozpoznawania zmian zachodzących w żywności 

przechowywanej, a także podczas procesu jej obróbki.
9. Porcjowania i dekoracji dań i napojów oraz ich podawania.

Praktyki zawodowe dla uczniów klas III i IV, kształcących się 
w ramach zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych, 
realizowane były w wymiarze 12 dni, w tym 10 dni roboczych, 
w czasie których uczniowie realizowali swoje obowiązki 
w wymiarze 8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem 
mentorów, instruktorów i koordynatorów. W dni wolne 
uczniom został zapewniony bogaty program kulturalno-
edukacyjny, w ramach którego odbywali wycieczki, uczestniczyli 
w spotkaniach integracyjnych oraz wykonywali inne aktywności 
w ramach tzw. czasu wolnego zorganizowanego.

Program praktyk zawodowych był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego Technik 
żywienia i usług gastronomicznych, dzięki czemu czas spędzony 
za granicą mógł zostać zatwierdzony w wykazie osiągnięć 
uczniów w ramach szkolnego systemu oceniania i realizowanego 
cyklu kształcenia zawodowego.
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Technik obsługi  
turystycznej
Grupa naszych uczniów, kształcąca się w ramach kierunku 
Technik obsługi turystycznej, praktykowała pod nadzorem 
swoich mentorów z ramienia włosko-holendersko-
amerykańskiego biura turystycznego Viewnary, zajmującego 
się łączeniem potrzeb turystów z możliwościami i potencjałem 
wyselekcjonowanych miejsc (w tym mieszkań z przepięknymi 
widokami) w wybranych państwach, w tym we Włoszech, 
Stanach Zjednoczonych czy Hiszpanii. Realizowali zadania 
związane z nawiązywaniem kontaktów, prowadzeniem sprzedaży 
usług turystycznych, a także przygotowywaniem opisów 
turystycznych i realizacją imprez turystycznych, obejmujących 
pełen przekrój usług dla klientów indywidualnych i grupowych. 
Pracując wspólnie, jak i w podziale na mniejsze zespoły robocze 
wykonywali swoje obowiązki obejmujące:

 » Organizację stanowiska pracy.
 » Klasyfikowanie i dobieranie usług turystycznych do 

profilu i potrzeb klientów.

 » Doprowadzenie stanowiska pracy do porządku zgodnego 
z zasadami jego organizacji.

 » Tworzenie i aktualizacja baz danych informacji 
turystycznej.

 » Przygotowywanie informacji turystycznej w oparciu 
o wiedzę dot. geografii turystycznej oraz walorów 
regionu.

 » Opracowywanie programów imprez, materiałów 
promocyjnych i katalogów turystycznych.

 » Pracę przy użyciu komputerowych systemów rezerwacji 
usług i imprez turystycznych.

 » Współpracę z partnerami i usługodawcami 
(podwykonawcami).

 » Obsługę klientów indywidualnych i grupowych w ramach 
realizowanych imprez turystycznych.
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Efekty kształcenia dla uczniów zawodu Technik obsługi 
turystycznej obejmują kompetencje z zakresu planowania 
i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych, prowadzenia 
informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych. 
W ramach praktyk, uczestnicy mieli możliwości rozwoju już 
posiadanych kompetencji oraz zdobycia zupełnie nowych, 
których zakres obejmuje m.in.:

Wiedzę z zakresu:
1. Całościowego BHP oraz postępowania w momentach 

zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Geografii turystycznej, walorów turystycznych i dostępności 

komunikacyjnej Włoch, w tym w szczególności regionu, 
w którym przebywali, a także w ramach którego swoje 
punkty pobytowo-widokowe oferuje firma Viewnary.

3. Specjalistycznych programów komputerowych 
stosowanych do obsługi ruchu turystycznego.

4. Zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego.
5. Zasad obsługi klienta.
6. Przygotowywania niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

rezerwacji usług turystycznych (w tym hotelowych) oraz 
realizacji imprez i usług turystycznych.

7. Sporządzania kosztorysu usług turystycznych.

Umiejętności z zakresu:
1. Planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług 

turystycznych.
2. Rezerwacji i realizacji imprez i usług turystycznych.
3. Prowadzenia informacji turystycznej.
4. Prowadzenia sprzedaży usług i imprez turystycznych.
5. Przygotowywania materiałów promocyjnych i katalogów 

usług turystycznych.
6. Współpracy z uczestnikami rynku turystycznego.
7. Sporządzania programów konferencji, kongresów, targów 

i innych wydarzeń.

Praktyki zawodowe dla uczniów klas III, kształcących się 
w ramach zawodu Technik obsługi turystycznej, realizowane były 
w wymiarze 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których 
uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze 8 godzin 
dziennie, pracując pod nadzorem mentorów, instruktorów 
i koordynatorów. W dni wolne uczniom został zapewniony 
bogaty program kulturalno-edukacyjny, w ramach którego 
odbywali wycieczki, uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych 
oraz wykonywali inne aktywności w ramach tzw. czasu wolnego 
zorganizowanego.

Program praktyk zawodowych był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego Technik 
obsługi turystycznej, dzięki czemu czas spędzony za granicą mógł 
zostać zatwierdzony w wykazie osiągnięć uczniów w ramach 
szkolnego systemu oceniania i realizowanego cyklu kształcenia 
zawodowego.
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Technik fotografii  
i multimediów
Uczniowie kształcący się w ramach zawodu Technik fotografii 
i multimediów, którzy dzięki udziałowi w projekcie wyjechali 
do Włoch w ramach II grupy mobilności, odbyli swoją praktykę 
w ekskluzywnej firmie fotograficznej Sylwia Kinga Kopij 
photography, specjalizującej się w wykonywaniu zdjęć obiektów 
turystycznych, ale także takich obiektów architektonicznych jak 
kościoły, ich ołtarze, sklepienia, itp. Mieli okazję pracować pod 
nadzorem praktyków swojej dziedziny w ramach pracy w studiu, 
jak i w terenie, przygotowując plan zdjęciowy, realizując sesje, 
dokonując obróbki swoich prac. Pracując w podziale na mniejsze 
zespoły robocze wykonywali swoje obowiązki obejmujące:

 » Organizację stanowiska pracy.
 » Obsługę sprzętu i urządzeń dostępnych w miejscu pracy.
 » Organizowanie miejsca na potrzeby planu zdjęciowego.
 » Dobieranie sprzętu i materiałów do realizacji prac 

fotograficznych.
 » Rejestrowanie obrazu z wykorzystaniem rożnych technik 

fotograficznych.

 » Dobieranie sprzętu i urządzeń do obróbki i publikacji 
obrazu.

 » Wykonywanie kopii obrazów z wykorzystaniem rożnych 
technik.

 » Wykorzystywanie oprogramowania graficznego do 
obróbki obrazu.

 » Przygotowywanie materiałów graficznych w postaci 
wektorowej.

 » Wykonywanie multimedialnych projektów 
internetowych.

Efekty kształcenia dla uczniów zawodu Technik fotografii 
i multimediów obejmują kompetencje z zakresu planowania 
i organizacji realizacji prac fotograficznych, stosowania 
sprzętu do realizacji prac fotograficznych, rejestracji, obróbki 
i publikacji obrazu, przygotowywania materiałów cyfrowych do 
wykonania projektów graficznych i multimedialnych. W ramach 
praktyk, uczestnicy mieli możliwości rozwoju już posiadanych 
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kompetencji oraz zdobycia zupełnie nowych, których zakres 
obejmuje m.in.:

Wiedzę z zakresu:
1. Całościowego BHP oraz postępowania w momentach 

zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Właściwego przygotowania planu zdjęciowego.
3. Sposobów rejestrowania obrazu.
4. Obróbki i publikowania obrazu.
5. Przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonywania 

projektów graficznych.
6. Wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.
7. Zasad kompozycji.
8. Przestrzegania praw autorskich podczas publikacji 

projektów graficznych i multimedialnych.

Umiejętności z zakresu:
1. Wykonywania zdjęć plenerowych, studyjnych, technicznych.
2. Przygotowywania obrazów do publikacji.
3. Publikowania obrazów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
4. Pozyskiwania i edytowania materiałów graficznych.
5. Tworzenia obiektów grafiki rastrowej.
6. Tworzenia obiektów animowanych.
7. Dokonywania montażu plików graficznych, filmowych 

i dźwiękowych.
8. Stosowania efektów specjalnych w projektach 

multimedialnych.
9. Projektowania fotokastów i galerii internetowych.
10. Dobierania barw do projektu graficznego i multimedialnego 

zgodnie z ich symboliką.
11. Dobierania narzędzi do tworzenia kompozycji graficznej.
12. Dobierania parametrów materiałów cyfrowych do 

wykonania projektów graficznych i multimedialnych.
13. Przygotowania materiałów graficznych w postaci 

wektorowej.
14. Wykonywania multimedialnych projektów internetowych.

Praktyki zawodowe dla uczniów klas III i IV, kształcących się 
w ramach zawodu Technik fotografii i multimediów, realizowane 
były w wymiarze 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie 
których uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze 
8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem mentorów, 
instruktorów i koordynatorów. W dni wolne uczniom został 
zapewniony bogaty program kulturalno-edukacyjny, w ramach 
którego odbywali wycieczki, uczestniczyli w spotkaniach 
integracyjnych oraz wykonywali inne aktywności w ramach tzw. 
czasu wolnego zorganizowanego.

Program praktyk zawodowych był w pełni kompatybilny 
z podstawą programową dla profilu zawodowego Technik 
fotografii i multimediów, dzięki czemu czas spędzony za granicą 
mógł zostać zatwierdzony w wykazie osiągnięć uczniów 
w ramach szkolnego systemu oceniania i realizowanego cyklu 
kształcenia zawodowego.
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Program kulturowy
Werona, Wenecja, Padwa,  
Wzgórza Euganejskie

Oprócz realizacji swoich zadań zawodowych w ramach 
wdrażanych programów praktyk, uczestnicy mieli także okazję 
wziąć udział w programie kulturowym, który pozwolił im na 
poznanie najważniejszych elementów historii i kultury Włoch, 
a także zwyczajów i życiowej energii włoskiego społeczeństwa. 
Było to możliwe dzięki codziennemu funkcjonowaniu wśród 
Włochów, a także realizacji kolejnych elementów programu, 
obejmujących swoim zakresem wizyty, wycieczki, zwiedzanie 
z przewodnikami i pilotami. Najważniejszymi działaniami, które 
przyczyniły się do osiągnięcia wspaniałego rezultatu, jakim jest 
niewątpliwie poszerzona świadomość kulturowa uczestników, 
a także ich pogłębiona wiedza związana z Włochami oraz 
funkcjonowaniem w wielokulturowym środowisku, były:

1. Werona – jedno z najważniejszych miast we Włoszech 
północnych, posiadające ponad 2000-letnią historię, 

docenione przez UNESCO poprzez wpisanie całego 
miasta na listę światowego dziedzictwa kulturowego, 
w którym nie brakuje takich znanych na całym świecie 
elementów jak Wzgórze Św. Piotra, Zamek Castelveccio, 
dom, balkon i rzeźba Julii, Arena di Verona i Piazza Bra 
czy Piazza delle Erbe. Uczestnicy mieli okazję wybrać 
się we wspaniałą podróż szlakiem Romea i Julii oraz 
najważniejszych punktów miasta w towarzystwie lokalnego 
przewodnika, który pomógł młodzieży poznać historię tego 
miejsca, wszechobecną kulturę i sztukę, a także zwyczaje 
i codzienne życie jego mieszkańców.

2. Wenecja – a w zasadzie jej współczesna, owładnięta 
turystami wersja, którą nasi uczniowie mieli okazję poznać 
od podszewki. Nie należy jednak zapominać, że wyrosła ona 
na podbudowie Republiki Weneckiej, która istniała blisko 
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tysiąc lat (726-1797) i miała olbrzymi wpływ na rozwój 
europejskiej kultury, nauki czy przemysłu. W szczycie 
swojego rozkwitu była uważana za najważniejszą potęgę 
handlową i morską świata. Jej historia nie pozostała bez 
znaczenia, wpływając na obecny kształt miasta, korzenie 
jej mieszkańców, tradycyjnie wykonywane prace, a także 
architekturę i sztukę, obecną w każdym zakamarku. 
Uczestnicy projektu, samodzielnie, jak i w towarzystwie 
przewodników, mieli okazję odwiedzić Plac, Bazylikę 
i Dzwonnicę Św. Marka, Pałac Dożów, most Rialto, a także 
dziesiątki wąskich i klimatycznych ulic, uliczek i kanałów, 
czy też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z weneckimi 
gondolierami. Nie zabrakło czasu na samodzielne 
eksplorowanie miasta w poszukiwaniu najpiękniejszych 
widoków, polując na najlepsze ujęcia fotograficzne, celem 
zatrzymania choć części z tych pięknych chwil.

3. Padwa – to miejsce, które w szerszej (także polskiej) 
świadomości, jest kojarzone z postacią św. Antoniego. 
Pomimo istnienia pierwszych śladów zamieszkiwania 
obszarów zajmowanych dzisiaj przez miasto już z okresu 
starożytności, nie posiada ono typowych elementów 
architektonicznych, z których słyną inne włoskie 
lokalizacje. Uczestnicy mogli w Padwie spotkać jednak 
dobrze zachowaną architekturę średniowieczną (Palazzo 
della Ragione, Piazza delle Erbe, Uniwersytet w Padwie) 
i renesansową (Piazza del Duomo), zarówno świecką jak 
i kościelną, a także poczuć typowo studencką atmosferę, 
bowiem miasto jest również ważnym ośrodkiem 
akademickim z dużą ilością wydarzeń kulturalnych 
i możliwości oferowanych młodym ludziom.

4. Wzgórza Euganejskie, w tym leżący na ich terenie:
 » Regionalny Park Wzgórz Euganejskich (Parco Regionale 

dei Colli Euganei) – obejmujący wulkaniczne wzgórza 
o wysokości 300-600 m n.p.m. na południowy-zachód 
od Padwy. Te malownicze tereny są od wieków miejscem 
intensywnej uprawy winorośli ze względu na bardzo 
żyzne gleby. W skład parku wchodzą zarówno lasy, jak 
i łąki i tereny uprawne, przez które poprowadzono sieć 
szlaków pieszych i rowerowych;

 » miejscowość Arquà Petrarca – to niewielkie miasteczko 
w północno-wschodnich Włoszech, położone 
w południowej części parku przyrodniczego Wzgórz 
Euganejskich. Osadnictwo w rejonach miasta sięga 
czasów prehistorycznych, a w czasach starożytnych 
znajdowała się tu jedna z rzymskich kolonii. 
W średniowieczu na wzgórzu wybudowany został 
zamek, a także rozpoczęto budowę kościoła, które 
wraz z charakterystyczną, utrzymaną w spójnej wizji 
architekturą, stanowią najbardziej rozpoznawalne 
symbole miasteczka. Zajmuje ono czubek wzgórza 
dzięki czemu rozciąga się z niego przepiękny widok, 
przypominający momentami włoską Toskanię;

 » Muzeum Wzgórz Euganejskich (Museo dei colli 
euganei) w Galzignano Terme – miejsce, w którym 
zebrane są najważniejsze dzieła sztuki, makiety, galeria 
zdjęć i prac dot. okolicznej flory i fauny i najbardziej 
charakterystyczne elementy wywodzące się z regionu 
Wzgórz Euganejskich.
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Rezultaty projektu
podniesienie kompetencji, kształtowanie
postaw, doskonalenie umiejętności

Projekt pozwolił na wypracowanie dużego wpływu na szkołę 
rozumianą szeroko – zarówno jako instytucję, ale także jako ludzi, 
którzy ją tworzą – tak kadrę, jak i uczniów. Przede wszystkim, 
działania o zakresie europejskim, bazujące na współpracy 
międzynarodowej, wymianie dobrych praktyk, która odbywała 
się zarówno za pośrednictwem uczniów, jak i nauczycieli, którzy 
mieli okazję współpracować z podmiotami zagranicznymi 
zaangażowanymi w realizację projektu, pozwoliły na wzrost 
potencjału organizacyjnego, pedagogicznego, a szerzej – 
edukacyjnego placówki. Kadra zaangażowana w projekt poznała 
nowe metody, działania, modele pracy z młodzieżą, poszerzając 
swoje horyzonty związane z sektorem kształcenia i szkolenia 
zawodowego o elementy do tej pory nieznane. Chodzi tutaj 
zarówno o wpływ na kadrę pedagogiczną, jak i kierowniczą, 
zarządzającą całą placówką i projektem.

Do realnych korzyści wpływających na potencjał przedsięwzięcia 
zaliczyć można pozyskanie nowych partnerów instytucjonalnych 
za granicą (w tym pracodawców dla kolejnych nowych, 
włączonych w ramy projektu kierunków zawodowych), a co za 
tym idzie - rozwój współpracy z rynkiem pracy oraz z innymi 
instytucjami edukacyjnymi, przekładający się na kreowanie 
przestrzeni do adaptacji obserwowanych modeli, działań, 
metod i ich dalsze rozwijanie na rzecz tworzenia dla uczniów 
i nauczycieli coraz lepszego środowiska pracy. W ten sposób 
szkoła i jej pracownicy zyskali nowe doświadczenie, poszerzyli 
zakres świadomości i możliwości przyczyniających się do 
stworzenia w najbliższej przyszłości lepszych warunków do 
rozwoju uczniów nie tylko z zawodowego, ale też intelektualnego, 
społecznego czy emocjonalnego punktu widzenia. Otwiera 
to wiele opcji, które mają zostać wykorzystane przez szkołę 
dla lepszego dostosowywania kierunków i treści kształcenia 
do możliwości i oczekiwań uczniów, a także wymagań ciągle 
zmieniającego się rynku pracy.

Uczniowie nabyli z kolei uznawane doświadczenie zawodowe, 
które umożliwia im podjęcie pracy lub założenie własnej 
działalności nie tylko w Małopolsce, ale być może także za 
granicą. Stanowią oni wartościowych pracowników swoich 
branży, wnoszących realny wkład w rozwój regionalnego, 
jak i europejskiego rynku pracy, będąc przygotowanymi 
na podjęcie pracy bez obaw o konieczność zmiany miejsca 
zamieszkania, różnice kulturowe czy barierę językową. Edukacja 
podczas projektu była realizowana za pomocą formalnych 
i pozaformalnych metod nauczania. W miarę potrzeb, 
wykorzystywane były zindywidualizowane i/lub grupowe 
podejścia prowadzenia zadań. W ich ramach przeważały 
podejścia Experiental Learning oraz Intercultural Learning. 
Dokumentując codziennie działania (zarówno praktyki, jak 

i elementy czasu wolnego i programu kulturowego) w formie 
foto relacji i wpisów do dzienniczków praktyk, uczestnicy 
mogli samodzielnie poprawić swoje działania oraz ocenić je, 
a wraz z nimi nabyte kompetencje. Wszystko to pozwoliło, aby 
nasi uczniowie nabyli i rozwinęli nie tylko swoje kompetencje 
zawodowe, ale także te kluczowe, w tym społeczne i językowe. 
Na bazie prowadzonej obserwacji i oceny postępów uczniów, 
a także wypowiedzi samych uczestników, można wskazać, iż 
w największym stopniu rozwinęli oni:

 » Kompetencje cyfrowe;
 » Umiejętność nauki;
 » Kompetencje społeczne i obywatelskie;
 » Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości;
 » Świadomość i wyrazistość kulturową.

Ponadto, uczestnicy dzięki projektowi potrafią lepiej/skuteczniej:
 » Myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności 

analityczne);
 » Znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych 

sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów);
 » Planować i organizować zadania i czynności;
 » Współpracować w grupie, w tym z osobami z innych 

środowisk i kultur;
 » Ocenić swoje mocne i słabe strony, a także je rozwijać 

i wykorzystywać;
 » Adaptować i odnajdywać się w nowych sytuacjach;
 » Analizować informacje w sposób odpowiedzialny 

i krytyczny;
 » Podejmować decyzje;
 » Wybierać kierunki i kształtować swoją ścieżkę rozwoju 

edukacyjnego i zawodowego.

Wszystko to pokazuje, że projekt przyniósł szereg korzyści nie 
tylko z zawodowego, ale także i społecznego punktu widzenia, 
pozwalając uczestnikom i kadrze na wszechstronny rozwój. 
Było to możliwe dzięki temu, iż w ramach projektu wykreowana 
została przestrzeń swobodnej wymiany wiedzy, doświadczenia 
i dobrych praktyk, w ramach której swoje kwalifikacje 
i kompetencje podnosić mogli zarówno uczniowie, jak i kadra 
zaangażowana w poszczególne działania. To z kolei przełożyło 
się na wzrost motywacji do działania (tu zarówno w zakresie 
podnoszenia swoich kwalifikacji, jak i inicjowania kolejnych 
działań szkolnej społeczności), podniesienie jakości nauczania 
w szkole, ale także prestiżu placówki w regionie i w całej Polsce.
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Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy projektu nie tylko podnieśli swoje 
kompetencje zawodowe dzięki realizacji zagranicznych praktyk 
zawodowych, ale także uzyskali szereg dokumentów/narzędzi 
potwierdzających przebyty proces rozwoju zawodowego 
i społecznego. Znalazły się wśród nich:

 » zaświadczenie ukończenia przygotowań pedagogiczno-
kulturowo-językowych;

 » dokument Europass-Mobilność;
 » Indywidualny Wykaz Osiągnięć wykorzystujący 

elementy systemu ECVET;
 » certyfikat odbycia praktyki zawodowej wystawiony 

przez włoskiego partnera Futuro e Progresso 
Associazione di Promozione Sociale, firmy 
współpracujące przy realizacji programów, 
potwierdzony także przez Zespół Szkół im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej;

 » uznanie wyników kształcenia zawodowego za granicą 
w ramach szkolnego systemu oceniania, pozwalające 
na uznanie efektów uczenia się w ocenach z praktyk 
zawodowych oraz na świadectwie ukończenia 
konkretnego cyklu kształcenia.

Wszystkie wymienione dokumenty stanowią dla uczniów 
paszport na ich dalszej drodze rozwoju i awansu zawodowego. 
Działania certyfikacyjne i walidacyjne wymierzone były 
w rozwinięcie ambicji edukacyjnych, pobudzenie kreatywnego 
myślenia i zaprezentowanie uczniom nauki prowadzonej 
poprzez międzynarodową wymianę doświadczenia. Otrzymując 
zestaw certyfikatów i referencji z praktyk oraz dokument 
Europass-Mobilność, zdobyte przez uczestników umiejętności 
i kwalifikacje mogą być uznane przez pracodawców w całej 
Europie i posłużyć uczniom w trakcie różnego rodzaju 
procesów rekrutacyjnych. Otrzymane dokumenty gwarantują 
właściwy standard jakości i międzynarodowy charakter 
uznawalności efektów kształcenia. Zapewnia to naszym uczniom 
ubiegającym się o pracę w Polsce, jak i za granicą, więcej 
atutów co zwiększa szanse uzyskania korzystnych ofert pracy. 
Dokumenty poświadczające szereg kompetencji oraz wskazujące 
realizowane dotychczas obowiązki skłaniają również przyszłych 
pracodawców do przyjmowania naszych absolwentów na 
bardziej odpowiedzialne stanowiska, zamiast przydzielania 
im podstawowych zadań. Dokumenty jasno przedstawiają 
kompetencje ich posiadaczy, co sprawia, że są one uznawane 
przez pracodawców na równi z podobnymi dokumentami 
przedstawianymi przez innych kandydatów.
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Partner
Partnerem projektu była włoska organizacja sektora kształcenia 
i szkolenia zawodowego – Futuro e Progresso Associazione 
di Promozione Sociale, specjalizująca się w inicjatywach 
dedykowanych rozwojowi środowiska społecznego 
i edukacyjnego, w tym przygotowywaniu i realizacji projektów 
edukacyjnych dla młodzieży, przede wszystkim dla uczniów 
i studentów. Zgodnie z wizją organizacji, ponadnarodowa 
mobilność jest uważana za jeden z kluczowych sposobów 
na zdobycie nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności, 
postaw), przyczyniając się do osobistego rozwoju uczestników 
i zwiększania ich szans na zatrudnienie na dynamicznie 
zmieniających się europejskich rynkach pracy. Dlatego też 
główne działania podmiotu obejmują najwyższej jakości 
programy edukacyjne, w tym kształcenia zawodowego, 
realizowane we współpracy z innymi podmiotami, w tym 
pracodawcami regionu Veneto. Szeroka baza kontaktów, 
partnerów i pracodawców, z którymi podtrzymuje ona od 
lat współpracę na polu biznesowym oraz edukacyjnym, 
pozwala na realizowanie różnorodnych inicjatyw, w tym 
przygotowywanie i wdrażanie programów praktyk zawodowych 
w takich dziedzinach jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka, 
fotografia czy marketing. Włoski rynek, na którym działa 
partner, to miejsce dające wiele możliwości, gdzie usługi 
branży turystycznej, związanej z nią branży HORECA, ale także 
fotografii i reklamy, stoją na wysokim poziomie, dając szerokie 
pole do działania i wdrożenia zawodowego. Wszystko to, 
a także sprawdzony zespół wspierających działania ekspertów, 
posiadających szerokie kompetencje w zakresie pracy 
z młodzieżą i kreowania przestrzeni sektora VET, pozwoliło 
uczestnikom w pełni wykorzystać czas spędzony we Włoszech, 
zarówno w zakresie zawodowym, jak i osobistym.
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Zespół Szkół im. Wincentego Witosa 
w Suchej Beskidzkiej

ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

+48 33 874 27 71
sekretariat@zswsucha.pl

www.zswsucha.pl
www.facebook.com/zswsucha/


