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Projekt „Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy”,
o numerze 2020-1-PL01-KA102-078309 

finansowany był ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, 

w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, 
na zasadach Programu Erasmus+, 

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.



Projekt skierowany jest do uczniów Technikum nr 26 
w Warszawie, kształcącego w zawodach:

➢technik żywienia i usług gastronomicznych,
➢technik hotelarstwa.

Projekt realizowany jest w terminie 
od 01 listopada 2020 r. do 31 marca 2022 r.



W ramach projektu 40 uczniów Zespołu Szkół im. Michała 
Konarskiego w Warszawie

wyjechało do Włoch, gdzie odbyło miesięczną praktykę 
zawodową 

w terminie od 16 sierpnia 2021 r. 
do 10 września 2021 r.



Projekt: Partner:
Futuro e Progresso Associazione 
di promozione sociale Padova

Kraj: 
Włochy



Etapy projektu 
„Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy”

o numerze 2020-1-PL01-KA102-078309 

1) opracowanie projektu,
2) ogłoszenie wyników,
3) rekrutacja,
4) szkolenia,
5) wyjazd, 
6) upowszechnianie.



Uczniowie wyłonieni w procesie rekrutacji odbyli 
kompleksowe przygotowanie do wyjazdu:

➢szkolenie z języka angielskiego (30 godzin),
➢szkolenie z języka włoskiego (10 godzin),
➢szkolenie z kultury Włoch (10 godzin).



15 sierpnia 2021 r. uczniowie 
wyruszyli spod budynku szkoły 

w swą autokarową podróż 

do słonecznej Italii, 
do miasteczka Abano Terme, 

gdzie spędzili kolejne 
4 tygodnie, odbywając swoją 

praktykę zawodową 
we włoskich hotelach.



A oto kilka wspomnień z ich 
miesięcznego pobytu we Włoszech.



Po trudach podróży autokarowej dotarliśmy 
do małego miasteczka Abano Terme, które położone jest 

w północnych Włoszech, niedaleko Padwy i słynie ze swych 
leczniczych wód termalnych.

W pobliżu znajdują się malownicze stożkowate 
Wzgórza Euganejskie, będące dawno wygasłymi wulkanami.

Italia przywitała nas wysoką temperaturą, 
pięknym słońcem i sporą dawką uśmiechu, 

życzliwości i otwartości
ze strony mieszkańców Abano Terme. 



Abano Terme
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Po zakwaterowaniu się w Alexander Palace i zapoznaniu 
z obowiązującymi zasadami BHP oraz regulaminem pobytu, 

mieliśmy czas na chwilę relaksu po długiej podróży. Większość 
wybrała oczywiście odpoczynek w wodzie termalnej na basenie ☺

Kolejnego dnia odwiedziliśmy hotele, w których odbywaliśmy 
praktyki zawodowe, poznaliśmy naszych mentorów, opiekunów 

oraz stanowiska pracy i zadania do nich przypisane.



Nasze praktyki zawodowe odbywaliśmy w hotelach 
znajdujących się w Abano Terme:
❖ Alexander Palace Hotel,
❖Hotel Terme Al’Alba,

❖Palace Hotel Meggiorato,
❖Terme Hotel Smeraldo,
❖Hotel Terme Patria,

oraz w hotelu i restauracji przy polu golfowym
❖Golf della Montecchia.



Alexander 
Palace
Hotel



Hotel Therme All'Alba
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Patria



Po porannej pobudce jedliśmy pyszne włoskie śniadanie 
i zaczynaliśmy dzień pracy. 

Do naszych zadań w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych należało m.in.

➢ przygotowywanie włoskich potraw, deserów oraz napojów,
➢obsługiwanie gości w sali restauracyjnej oraz w barze, 

➢dbanie o czystość i dezynfekcję miejsca pracy.



Praca w kuchni
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Praca w barze
i sprzątanie sali



Praca w barze



Do obowiązków uczniów, którzy kształcą się w zawodzie 
technik hotelarstwa należało m.in.

➢ praca w dziale służby pięter oraz w dziale housekeepingu , 
➢dbanie o czystość i dezynfekcję miejsc 

ogólnie dostępnych dla gości,
➢pomoc przy serwowaniu posiłków oraz utrzymaniu czystości 

baru na polu golfowym Golf della Montecchia. 



Housekeeping



Housekeeping



Dbanie 
o czystość 
w częściach 
wspólnych



Utrzymanie 
czystości
na polu 
golfowym



CZAS WOLNY

Popołudniami oraz w weekendy mieliśmy czas 
na zwiedzanie Włoch, poznawanie nowej kultury, 

kosztowanie nieznanych nam smaków, 
podziwianie przepięknych miejsc i rozmowę 

z zawsze uśmiechniętymi i mocno gestykulującymi 
mieszkańcami Italii.



Wenecja

Wenecja to miasto zwane „Perłą Adriatyku”. Turyści z całego świata 
odwiedzają Wenecję, by pospacerować    jej urokliwymi uliczkami,    
popływać gondolą oraz odwiedzić Pałac Dożów i Bazylikę św. Marka,    
którego symbol (lwa z otwartą księgą) możemy znaleźć na flagach i fasadach 
budynków w całym mieście. Pamiątki jakie przywieźliśmy z Wenecji to         
słynne maski weneckie oraz biżuteria z dmuchanego szkła z Murano.



Plac św. Marka
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Padva

Padwa to miasto otoczone wygasłymi wzgórzami wulkanów. Miasto 
zachwyca elegancko wybrukowanymi uliczkami, które zachęcają             
do spacerów i rowerowych przejażdżek. Będąc w Padwie warto 
odwiedzić przepiękną Bazylikę św. Antoniego na placu Piazza del Santo 
oraz wypić pyszną włoską kawę w jednej z kawiarni otaczających plac 
Piazza Prato della Valle. 
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Werona

Werona to miasto położone nad rzeką Adygą, będące stolicą regionu 
Veneto. Jest wymarzonym miastem do spacerowania wąskimi uliczkami, 
pełnymi sklepów i restauracji. Turyści przyjeżdżają  do Werony przede 
wszystkim, by zobaczyć słynny dom Julii Capuleti. Charakterystycznym 
elementem tego miasta jest trzeci co do wielkości amfiteatr tzw. arena,  
w którym nadal odbywają się opery, musicale i koncerty.



Arena
di Verona

Most 
na Adydze



Tłoczarnia oliwy z oliwek

Tłoczarnia oliwy Frantoio Salvagno to rodzinny zakład, w którym tłoczy 
się na zimno oliwę extravergine z oliwek zbieranych z kilkusetletnich 
drzew rosnących w przyległym sadzie oliwnym. Oliwa, pasty oliwne i 
pomidorowe, pesto oraz kremy, balsamy, mydełka na bazie oliwy są 
eksportowane stąd do wielu krajów. Mieliśmy okazję degustacji oliwy i 
pesto z prawdziwym włoskim chlebem. Pycha!



Butelkowanie 
oliwy

Prasa do 
oliwek



Fabryka wina

Fabryka wina, którą odwiedziliśmy mieści się w Bagnoli di Sopra, 
w prowincji Padwy. To jedna z najstarszych winnic Il Dominio di 
Bagnoli, utworzona w 954 roku. W trakcie zwiedzania wysłuchaliśmy
historii wina i winnicy ściśle związanej z historią rodziny Widmann. 
Na koniec odbyła się degustacja wina białego i czerwonego.





Jezioro Garda

Jezioro Lago di Garda jest najpiękniejszym, największym i 
najczystszym jeziorem we Włoszech. Położone jest w malowniczych i 
pełnych słońca górach. Nie bez powodu więc jest bardzo popularnym 
kierunkiem wśród Włochów, Austriaków, Szwajcarów i Niemców. Nie 
trzeba bowiem jechać nad morze, by poczuć się jak nad morzem!





Florencja

Florencja to stolica regionu Toskania, która w latach 1865-1871 była 
stolicą Włoch. To przepiękne miasto, które zachwyca turystów wieloma 
renesansowymi zabytkami takimi jak Kościół Santa Maria Novella , Piazza
della Signoria, Plazzo Vecchio, Galerię Uffuzzi i Most Ponte Vecchio nad 
rzeką Arno. Jeden dzień by zwiedzić Florencję to zdecydowanie za mało!



Katedra 
Santa Maria 

del Fiore



Włoskie zwyczaje

• Włosi są narodem wesołym, lubiącym zabawy. Można to zaobserwować w 
czasie wielu lokalnych świąt i uroczystości. Panuje tu kult dobrego jedzenia, 
pięknego ubioru oraz zwyczaj codziennego spacerowania wieczorem w gronie 
rodzinnym. W południe obowiązuje sjesta, w trakcie której wszystkie sklepy         
i restauracje są zamknięte.

• Rytm życia rodzinnego wyznaczony jest przez zwyczaje i tradycje religijne.

Nie ma tu jednak zbyt wielu świąt ogólnonarodowych, za to jest bardzo 

dużo świąt lokalnych, które obchodzone są niezwykle hucznie.



• Włosi są bardzo wylewni i witając się, podają sobie rękę i całują w 
oba policzki, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

• Warto wiedzieć, że we włoskich barach są podwójne ceny.                               
Nie, nie, nie dla swoich i obcych! Chodzi o to, że można kawę, herbatę 
czy cokolwiek innego wypić na stojąco przy barze (al banco) za normalną 
cenę. Można też usiąść przy stoliku (coperto), siedzieć, delektować się, 
podziwiać widoki i wtedy za te same napoje zapłacimy więcej niż przy barze.

Włoskie zwyczaje





Włoskie słówka

• Sì - tak

• No - nie

• Grazie - dziękuję

• Grazie mille - dziękuję bardzo

• Prego - proszę

• Scusa - przepraszam

• Non capisco - nie rozumiem

• Bene - dobrze

• Come stai? - jak się masz?

• Tutto bene - wszystko w 

porządku

• Male - źle

• Ciao - cześć

• Buongiorno - dzień dobry

• Buonasera - dobry wieczór

• Arrivederci - do widzenia





Ciekawostki o regionie

• Abano Terme (dawniej Abano Bagni) – słynne 
ze względu na gorące źródła. 

• W tutejszych łaźniach można poddać się kuracji błotnej 
lub zażyć kąpieli w wodach siarczanych. 

• W pobliżu znajdują się malownicze stożkowate 
Wzgórza Euganejskie, będące dawno 

wygasłymi wulkanami.





Włoskie dania

Risotto

Jest to popularna potrawa północnej kuchni 
włoskiej, gotowana na bazie ryżu z dodatkiem bulionu 

do uzyskania kremowej konsystencji.

Wiele rodzajów risotto zawiera masło, wino oraz 
czerwoną cebulę. To jeden z najpopularniejszych 
sposobów przygotowywania ryżu we Włoszech.





Gnocchi

• 1 kg ziemniaków
• 1 szkl mąki pszennej
• 2 mniejsze jajka
• 1 płaska łyżeczka soli
Ziemniaki ugotować w całości bez obierania, 
ugotowane ziemniaki ostudzić i obrać. Ugotowane i obrane 
ziemniaki przepuść przez praskę na stolnice, dodaj mąkę, jaja, 
sól i wszystko dokładnie ugnieć. Gotową masę podziel 
na mniejsze kawałki, roluj je i pokrój na małe 
prostokąty. Gotowe gnocchi gotuj w wodzie. Podawaj z sosem.





Tiramisu

To najbardziej znany włoski deser, składający się 
z biszkoptu mocno nasączonego likierem Amaretto

oraz kawą espresso, na który położony jest krem 
z sera mascarpone, jajek i cukru. 

Całość posypana jest kakao. 
Podawany jest mocno schłodzony dzięki czemu 

idealnie nadaje się na upalne dni.





Typowe potrawy i produkty włoskie

• lasagne
• pizza
• spaghetti
• cannelloni
• tortellini
• ravioli
• risotto

• gnocchi
• tiramisu
• panna cotta
• krem z pistacji
• lody
• oliwa
• sery



• Sycylia słynie z deserów
• Florencja szczyci się befsztykiem i wieloma innymi daniami 

mięsnym
• Bolonia kojarzy się z sosem mięsnym
• Neapol to tradycyjna pizza

Niezależnie od regionu w kuchni włoskiej                                           
stosuje się te same elementy:                                                              

przyprawy (oregano, bazylię, estragon), sery, szynkę 
parmeńską, pomidory, ryby i owoce morza.

Regionalne kuchnie włoskie




