
Projekt 
„Zawodowcy na 6stkę!”



O projekcie

Od 19 grudnia 2016r. do 19 czerwca 2018r.uczniowie kształcący się w zawodach: 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu 

i technik rolnik uczestniczyli w projekcie „Zawodowcy na 6stkę!” 



Wspólne dzieło – wiele korzyści

DOSKONALENIE 
ZAWODOWE
NAUCZYCIELI

STAŻE 
ZAWODOWE

KURSY 
WARSZTATY 
SZKOLENIA

WSPÓŁPRACA 
Z WYŻSZĄ 
UCZELNĄ

CIEKAWE 
WYJAZDY

ZDOBYWANIE
UPRAWNIEO

NOWE 
PRACOWNIE 
ZAWODOWE

Projekt „Zawodowcy na 6stkę!” realizowany wspólnie przez:

 Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,
 Powiat Ostrzeszowski,
 Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie,

przyniósł wiele korzyści zarówno dla szkoły jak i dla uczniów oraz nauczycieli 
przedmiotów zawodowych.



Nowa pracownia gastronomiczna

Od września 2017r. zajęcia praktyczne dla uczniów technikum żywienia i usług 
gastronomicznych odbywają się w nowej pracowni gastronomicznej.

Do dyspozycji uczniów są trzy w pełni wyposażone stanowiska robocze ze stali 
nierdzewnej, na każdym z nich może pracowad 4-5 uczniów. 



Nowa pracownia obsługi gości

W ramach projektu powstała także  pracownia obsługi klienta z salą konsumencką 
oraz w pełni wyposażonym stanowiskiem barowym.  

Młodzież doskonali w niej umiejętności związane z zawodem kelner, barista i barman. 



Płatne staże zawodowe

W trakcie wakacji 65 uczniów skorzystało z miesięcznych staży zawodowych 
w specjalistycznych zakładach branży gastronomicznej, architektury krajobrazu 
i rolniczej . Oprócz zdobytych umiejętności  praktycznych otrzymali stypendium 

stażowe. 



Kursy, szkolenia, warsztaty

Szkolenia i warsztaty ukierunkowane były na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Uczniowie skorzystali w sumie z 22 kursów, które prowadzone przez  doświadczonych

specjalistów . 

WARSZTATY KULINARNE WARSZTATY Z CARVINGU WARSZTATY CUKIERNICZE



Kursy, szkolenia, warsztaty

WARSZTATY SOMMELIERSKIE 
I SAVOIR VIVRE

WARSZTATY DIETETYCZNEWARSZTATY KULINARNE POZIOM II i III



Kursy, szkolenia, warsztaty

Zdobyte kwalifikacje poparte są certyfikowanymi 
dyplomami. 

Mogą okazad się cenne podczas poszukiwania 
wymarzonej pracy. 

WARSZTATY Z RYSUNKU 
I MALARSTWA

WARSZTATY Z POMIARÓW I OBLICZEO 
GEODEZYJNYCH



Kursy, szkolenia, warsztaty

WARSZTATY Z 
PIELĘGNACJI OGRODÓW

WARSZTATY Z 
ROZPOZNAWANIA 

GATUNKÓW ROŚLIN

WARSZTATY Z 
PROJEKTOWANIA W 

GARDENFHILIA



Kursy, szkolenia, warsztaty

Szkolenia odbywały się w małych, 10-15 osobowych, grupach. 
Podczas warsztatów uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem, 

z zainteresowaniem chłonęli wiedzę i praktyczne wskazówki od trenerów.

WARSZTATY Z WYMOGÓW 
SANITARNYCH W PRODUKCJI 

MIĘSA I MLEKA

WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA 
ZWIERZĄT DO AUKCJI I POKAZÓW

WARSZTATY 
Z RACHUNKOWOŚCI



Myślenie o przyszłości

Młodzież uczestniczyła w wykładach i dwiczeniach laboratoryjnych na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jako element mobilizacji do 

kontynuacji nauki.



Zdobywanie uprawnieo

BARMAN

BARISTA

Poprzez udział w kursach uczniowie rozwinęli swoje szczególne zainteresowania         

i zdobyli specjalistyczne uprawnienia. 
Zatrudnienie takich pracowników dodaje prestiżu, stanowi atrakcję i jest ukłonem  

w stronę coraz bardziej wymagających klientów. 



Zdobywanie uprawnieo

INSEMINATOR

OPERATOR KOMBAJNU

FLORYSTA



Ciekawe wyjazdy

OGRÓD JAPOOSKI WE WROCŁAWIU STADION WIDZEW W ŁODZI

Niektórzy wykładowcy zaproponowali zajęcia wyjazdowe.

Taka forma doskonalenia zawodowego bardzo spodobała się młodzieży. 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM 
HODOWLI I ROZRODU 
ZWIERZĄT W TULCACH



Doskonalenie nauczycieli

Nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele skorzystali z wielu form doskonalenia 
zawodowego: studia podyplomowe, staże zawodowe, warsztaty i szkolenia.  

Dyplomy złożą w teczkach, ale zdobyte umiejętności z pewnością wykorzystają 
podczas pracy z młodzieżą.



„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”
Isaac Newton

Projekt „Zawodowcy na 6stkę!” rozwinął naszą szkołę i zmienił myślenie 
młodzieży o doskonaleniu umiejętności zawodowych. 

Dziś czują się bardziej wartościowi i pewni na rynku pracy. Jednak wiedzą, że 
aby osiągnąd wyznaczone cele konieczne jest ciągłe doskonalenie.  

Czy to już koniec? … Nie


