Pleszew 10.10 - 30.10.2010r.
Współpraca zagraniczna stanowi istotny element naszej działalności. Już od 2004 r. uczniowie naszej
szkoły odbywają praktyki zawodowe trwające nawet do trzech tygodni, wyjeżdżają również na
kilkudniowe wycieczki poznawczo – dydaktyczne. Tematy projektów, które dotąd przygotowaliśmy i
realizowaliśmy w Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie w ramach programu Leonardo
da Vinci są różne – Dania regionalne z Północnej Nadrenii - Westfalii i Saksonii, Kuchnie regionalne w
Europie , Zdrowy styl życia – alternatywa czy konieczność?, czy Wyrównywanie standardów w opiece
społecznej nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.
Tym razem grupa młodzieży wraz z opiekunami z Berufsförderrungszentrum w Gütersloh w Pn.
Nadrenii – Westfalii- naszego głównego partnera, przybyła z trzytygodniową wizytą do Zespołu Szkół
Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie.
Głównym celem wizyty było odbycie praktyk zawodowych m.in w Restauracji Acwador u p. Doroty i
Romana Kołodziejczaków, w Stolarni „Drewko”- u p. Marka Żarnowskiego, w Zakładzie „ Filbud” p.
Romana Filipiaka oraz w firmie „Instalator” p. Jacka Strycharczyka. Nasi niemieccy goście szczególnie
zwracali uwagę na profesjonalizm, życzliwość i wyrozumiałość pracodawców, a także bardzo dobre
relacje panujące między pracownikami w poszczególnych firmach. Deklarowali, że chętnie przyjadą
tutaj ponownie.
Młodzież niemiecka poznawała zasady funkcjonowania pleszewskich przedsiębiorstw usługowych
na lokalnym rynku pracy. Miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i
językowych. Podczas pobytu w Polsce poznali również kulturę naszego kraju. Zwiedzili wiele
wspaniałych miejsc w tym Panoramę Racławicką i Ogród Japoński we Wrocławiu , „ zaliczyli” tor
saneczkowy na Malcie i poznańskie koziołki, gołuchowski zamek, czy Pałac w Dobrzycy…
Dużo wrażeń przyniosły również spotkania integracyjne i wycieczki z młodzieżą naszej szkoły, wspólnie
spędzali czas nawiązując koleżeńskie przyjaźnie. Wszelkie kontakty formalne i nieformalne przyczyniły
się do udoskonalenia języka niemieckiego i nauki najpopularniejszych zwrotów z języka polskiego.
Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat z informacją o zdobytych
umiejętnościach i wyjeżdżali z Pleszewa bogatsi o nowe doświadczenia.
Korzyści z wymian zagranicznych są cenne dla obu stron to przede wszystkim: aktywizacja uczenia
się, atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności, zwiększona motywacja do nauki języków
obcych, zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach, pogłębianie świadomości własnej
odrębności regionalnej, narodowej, ale również przynależności do „rodziny europejskiej”. Uczniowie
poznają nie tylko dziedzictwo kulturowe danego kraju, ale również realia codziennego życia; uważają,
iż pobyt za granicą stanowi najciekawszą lekcję języka obcego. Doświadczenie pokazuje, że działania
te dają bardzo korzystne rezultaty – rodzą postawę tolerancji, gdyż podczas wymian spotyka się
młodzież odmiennych wyznań i narodowości, w różnym wieku. Młodzi ludzie uczą się również zasad
pracy w grupie, dialogu i otwartości, i co najważniejsze, wszystko to owocuje nawiązywaniem
znajomości oraz kontaktów zawodowych.
Wymiany zagraniczne prowadzimy w ZSUG skutecznie już od 2004 r. W tym okresie z możliwości
wyjazdu za granicę skorzystało już przeszło 200 uczniów. W całej współpracy bardzo istotne jest
również to, że uczniowie naszej szkoły, dzięki środkom zewnętrznym pozyskiwanym przez szkołę, nie
ponoszą żadnych kosztów wymiany zagranicznej, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym do
nauki i działania.

