
Zespół Szkół 
Gastronomicznych

im. Febronii
Gajewskiej – Karamać

w Gorzowie Wielkopolskim



ZSG – 769 uczniów

Technikum– 621 uczniów
 technik żywienia i usług gastronomicznych

 technik hotelarstwa

 technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia – 148 uczniów
 kucharz

 cukiernik



Laureaci i finaliści na szczeblu 
centralnym



Laureaci i finaliści 
w konkursach branżowych



Laureaci i finaliści 
w konkursach branżowych

I miejsce  
w Konkursie 

Bocuse dOr Poland

I miejsce  
w Kulinarnym 

Pucharze Polski

Dawid Szkudlarek
zwycięzca VI edycji TOP CHEF

Maciej Pisarek srebrny medal w konkursie 
World Skills w konkurencji gotowanie



„Studio Kulinarne Gastronomika”

Tytuł „Społecznika Roku 2015” 
w województwie lubuskim 



Projekty 
unijne



Projekty unijne

Zakład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu 

Budowlanego Berlina-Brandenburgii 
we Frankfurcie nad Odrą



Projekty unijne

Projekt ”Transgraniczna edukacja na rzecz 
branży gastronomicznej                  i 
spożywczej polsko-niemieckiego 

pogranicza” w ramach programu Intereg
Va BB-PL 

Centrum Szkoleniowe QCW -
Qualifizierungscentrum der 

Wirtschaft z Eisenhüttenstadt



Projekty unijne

Praktyki zagraniczne w ramach projektu „Nowoczesne 
kształcenie zawodowe – szansą  na europejskim rynku pracy” –

program Leonardo da Vinci - Frankfurt n/Odrą

Zakład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu 

Budowlanego Berlina-Brandenburgii 
we Frankfurcie nad Odrą



Projekty unijne

Praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie staże 
zawodowe uczniów ZSG” – program Leonardo da Vinci -

Frankfurt n/Odrą

Zakład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu 

Budowlanego Berlina-Brandenburgii 
we Frankfurcie nad Odrą



Projekty unijne

Praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie 
kompetencje szansą na sukces” – program Erasmus+

- Lipsk, Walencja

EUROPA MOVILIDAD 
ESTUNDIANTIL (HISZPANIA) 
oraz  VITALIS GmbH ( Niemcy)



Projekty 
unijne

Praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie 
kompetencje szansą na sukces II” – program Erasmus+

- Faro/Quarteira, Walencja

EUROPA MOVILIDAD 
ESTUNDIANTIL (HISZPANIA) 



Lp. PROJEKTY UNIJNE POZYSKANE ŚRODKI

1.

Program Leonardo da Vinci -
Uczenie się przez całe życie

(2012-2014)

599 817 zł 
(70 osób)

2.

Program Erasmus +

Kształcenie i szkolenia zawodowe

(2015-2021)

1 578 369 zł 
(144 osób)

Projekty unijne



• Podniesienie kwalifikacji uczniów ZSG poprzez udział
w mobilnościach oraz staży zagranicznych
w przedsiębiorstwach lub w placówkach
kształcenia/szkolenia zawodowego.

• Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli
ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych,
kulturowych, metodycznych i ITI.

• Podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych
dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych
i technicznych oraz metodyki nauczania przedmiotów
zawodowych.

• Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły

Założone cele uwzględniające                  
system  ECVET:



Korzyści dla ucznia:

 Uzyskanie kwalifikacji i osiągnięć, które w sposób przejrzysty można
porównać z kompetencjami stażystów z różnych krajów - na
podstawie Porozumienia o Programie Zajęć.

 Zdobyte kwalifikacje udokumentowane są w Karcie Oceny
Umiejętności Praktykanta uznawanych przez partnerów projektu.

 Instytucja wysyłająca automatycznie uznaje uzyskane kompetencje
w kraju mobilności, bez konieczności ponownego potwierdzenia
uzyskanych kompetencji

 Wzrost umiejętności zawodowych, zwiększenie poziomu motywacji,
poszerzenie kompetencji kulturowych i wzrost kompetencji
osobistych.

 Możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności poprzez
realizację mobilności na odmiennym europejskim rynku pracy.



Korzyści dla instytucji:

 wzrost prestiżu i znaczenia instytucji na lokalnym,
regionalnym i krajowym rynku

 zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej

 podniesienie poziomu i jakości kształcenia w instytucji
wysyłającej

 poszerzenie umiejętności zarządzania i organizacji staży
w kontekście potrzeb partnerów

 podniesienie kwalifikacji własnego personelu i stworzenie
bardziej nowoczesnego i dynamicznego zespołu

 zwiększenie atrakcyjności organizacji w dziedzinie kształcenia
i szkolenia na płaszczyźnie europejskiej

 wzmocnienie procesów przejścia pomiędzy kształceniem
formalnym a zatrudnieniem i przedsiębiorczością



ECVET

Porozumienie o Partnerstwie 
- Memorandum of Understanding -



Porozumienie o Partnerstwie 
- Memorandum of Understanding -

 Jest to kontrakt zawarty przed mobilnością pomiędzy
instytucją wysyłającą a instytucją przyjmującą

 Dokument zawiera:

− dane instytucjiwysyłającej

− dane instytucji przyjmującej

− nazwy kwalifikacji

− określenie poziomu Europejskich i Krajowych RamKwalifikacji

− wskazanie jednostek efektów uczenia się

− informacje dotyczące oceny, dokumentacji, walidacji i uznania



ECVET

Opis działań szkoleniowych 
– Program praktyk –



 Jest to dokument zawarty przed mobilnością pomiędzy
instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą a uczestnikiem

 Dokument zawiera:

– zagadnienia związane z nabywaniem umiejętności zawodowych
na różnych stanowiskach pracy w rzeczywistych warunkach

– warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki
dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

– kryteria oceny i metody sprawdzania efektów kształcenia

– prawa i obowiązki stażysty

– prawa i obowiązki instytucji przyjmującej względem stażysty

Opis działań szkoleniowych 
– Program praktyk –



ECVET

Porozumienie o programie zajęć



 Jest to dokument zawarty przed mobilnością
pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją
przyjmującą a uczestnikiem

 Dokument zawiera:
- dane uczestnika
- dane organizacji wysyłającej
- dane organizacji przyjmującej
- czas trwania zagranicznej mobilności
- opis kwalifikacji uczestnika (dotychczasowa wiedza,

umiejętności i kompetencje )
- opis efektów uczenia się, które mają zostać osiągnięte

podczas mobilności
- opis działań szkoleniowych (np. miejsce szkolenia,

zadania uczestnika, kursy)
- informacje nt. oceny efektów uczenia się
- przebieg procesu walidacji efektów uczenia się

Porozumienie o programie zajęć



ECVET

Cover-Letter-Europass
CV-Europass



Cover-Letter-Europass
CV-Europass

 Są to dokumenty sporządzone przez uczestników

i przygotowywane podczas zajęć z przygotowania

językowego.

 Stanowiły jeden z czynników wpływających na dobór

osób do poszczególnych hoteli lub restauracji.



ECVET

Karta oceny umiejętności praktykanta



Karta oceny umiejętności praktykanta

 Jest to dokument określający stopień

osiągniętych kompetencji przez praktykanta.

 Zawiera założone efekty, stopień ich realizacji

i weryfikację osiągniętych celów.



ECVETCertyfikaty



Katalog przykładów
4.2. Opis weryfikacji i dobórmetod do efektów uczenia się
• Przykład 4.2.1. Ogólny opis zakładanego przebiegu

weryfikacji oraz dokumentowania osiągnięć

4.3. Karty weryfikacji efektów uczenia się, obserwacji i ocen
• Przykład 4.3.1. Karta weryfikacji efektów uczenia się wraz

z kryteriami weryfikacji
• Przykład 4.3.5. Karta oceny praktykanta

ECVET



Upowszechnienie



Upowszechnienie




