CYPR - WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA STAŻY
W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI
29/11/2011 - 04/12/2011
W poszukiwaniu nowych miejsc staży dla młodzieży Zespołu Szkół nr 7
w Tychach dotarłam na Cypr. Podczas kilkudniowego pobytu w Paphos miałam
możliwość spotkać się z menadżerami dwóch hoteli „Amathus Beach" i "Venus
Beach". Podczas tej wizyty udało mi się także rozmawiać z przedstawicielami
innych hoteli, z którymi jednak nie doszło do porozumienia.
W tych dniach szczegółowo omówiony został z powyższymi hotelami program
pobytu uczniów na stażach, ich obowiązki i warunki pracy oraz
zakwaterowania, a także zakres zadań strony polskiej i cypryjskiej. Ostatecznie
uzgodniono, że stażyści będą pracować na stanowiskach dla kucharzy,
cukierników i kelnerów. Hotel „Amathus Beach” należy do sieci
pięciogwiazdkowych hoteli i wymagania odnośnie stażystów są bardzo wysokie.
Chodzi tu nie tylko o przygotowanie zawodowe, ale także o dobrą znajomość
języka angielskiego. W trakcie pobytu uzgodniłam z tamtejszymi menadżerami
terminy przyjazdu i czas pobytu każdej z czterech grup. W drodze powrotnej na
lotnisko zatrzymałam się w Limassol, gdzie dwie grupy naszych uczniów będą
odbywać praktyki w jednym z hoteli tej sieci.

Pięciogwiazdkowy Hotel "Venus Beach" był również zainteresowany
współpracą ze mną i rozmowy z jego menadżerami przebiegały podobnie.
W obu przypadkach negocjacje zakończyły się podpisaniem listów intencyjnych
i wyrażeniem nadziei na zawiązanie współpracy.
Należy nadmienić, że jak do tej pory, nasza szkoła miała szczęście uczestniczyć
w projektach Leonardo da Vinci zorganizowanych na bardzo wysokim
poziomie. Załatwiane przeze mnie staże odbywały się w najlepszych
restauracjach i hotelach Malty i Norwegii, a teraz młodzież będzie miała okazję
szkolić się w luksusowych kurortach cypryjskich. Poprzednie doświadczenia
przyniosły uczniom pozytywne rezultaty w postaci zdobytych umiejętności
zawodowych i językowych, a także pomogły im poznać kulturę obcych
narodów. Liczę, że i w tym przypadku staże zagraniczne dadzą im spektakularne
wyniki, które pomogą im w znalezieniu dobrych miejsc pracy, nie tylko w kraju
ale i w całej Europie.
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