
 

 

 

ERASMUS+  KA1 - Learning Mobility of Individuals 

VET learner and staff mobility PROGRAMME (2014-2020) 

Zespół Szkół w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37, PL-36050 Sokołów Młp., Polen 
 

„ From internship to experience” 

No. 2019-1-PL01-KA102-062834 
1. CEL OGÓLNY: 

Realizacja programu pozwoli przede wszystkim na nabycie umiejętności zawodowych w gastronomii na bazie doświadczeń 

zdobytych w  przedsiębiorstwach gastronomicznych (hotele, restauracje, pensjonaty) położonych w Karyntii. Uczestnicy 

zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji pracy, relacji pomiędzy właścicielami i gośćmi, adaptacji 

zasobów na potrzeby gastronomii, wykorzystywania najnowocześniejszych technologii w obsłudze klientów, jak również w 

czynnościach związanych z funkcjonowaniem firmy gastronomicznej. Uczestnicy projektu odbędą staż pracując razem z 

właścicielami przedsiębiorstw, firm. Pozwoli to na zapoznanie się z organizacją pracy, relacjami pomiędzy zarządzającymi i 

pracownikami. System pracy w zespole rodzinnym wymusi potrzebę ciągłej komunikacji, co przyczyni się do nabycia 

umiejętności językowych.  

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA: 
 

Treści kształcenia: 
1. Planowanie i realizacja usług.   

2. Rezerwacja usług gastronomicznych: 

- rozróżnianie zadań oraz wyposażenia bazy gastronomicznej; 

- stosowanie instrumentów promocji usług gastronomicznych; 

3. Przestrzeganie  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  ochrony przeciwpożarowej.  

4. Poznanie niemieckiego/angielskiego słownictwa branżowego. 

5. Poznanie kultury międzynarodowego środowiska pracy.         

1. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: 

- organizowanie produkcji gastronomicznej; 

- przestrzeganie zasad produkcji potraw i napojów; 

- ocena jakości sporządzonych potraw i napojów; 

2. Przestrzeganie  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  ochrony przeciwpożarowej.  

3. Poznanie niemieckiego/angielskiego słownictwa branżowego. 

4. Poznanie kultury międzynarodowego środowiska pracy.         

1. Obsługiwanie gości: 

- planowanie czynności związanych z obsługą gości; 

- obsługa gości zgodnie z obowiązującymi standardami; 

- przyjmowanie i rejestracja zamówienia gości; 

- nakrywanie stołu zgodnie z zamówieniem gości; 

- dobieranie metody serwowania potraw i napojów; 

- wykonywanie usług kelnerskich podczas przyjęć  okolicznościowych oraz imprez poza 



zakładem gastronomicznym; 

- wykonywanie czynności porządkowych po wykonaniu usługi. 

2. Przestrzeganie  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  ochrony przeciwpożarowej.  

3. Poznanie niemieckiego/angielskiego słownictwa branżowego. 

4. Poznanie kultury międzynarodowego środowiska pracy.         

1. Wykonywanie usług kelnerskich: 

- sporządzanie potraw i napojów; 

- dobieranie metody i techniki sporządzania potraw i napojów; 

- dobieranie surowców do sporządzania potraw i napojów; 

- dobieranie sprzętu i urządzeń do sporządzania potraw i napojów; 

- wykonywanie czynności związanych ze wstępną obróbką surowców do sporządzania potraw i napojów; 

- sporządzanie potraw i napojów zgodnie z recepturami; 

2. Przestrzeganie  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  ochrony przeciwpożarowej.  

3. Poznanie niemieckiego/angielskiego słownictwa branżowego. 

4. Poznanie kultury międzynarodowego środowiska pracy.         

 

  

  



Willa Miralago 
Hauptstraße 129, 9210 Pörtschach am 

Wörthersee, Österreich 
https://schlossvilla-miralago.at/ 

 

   

   



    

  

  

  



   

  

Hotel Prechtlhof  
Schobitzstraße 1, 9330 Althofen  

www.prechtlhof.com  

 

    



    

    

  

Familien Sporthotel 

Brennseehof**** 
Seestraße 19, 9544 Feld am See 

https://www.brennseehof.com/de/kinderhotel-k%C3%A4rnten/1-

0.html   
 

https://www.brennseehof.com/de/kinderhotel-k%C3%A4rnten/1-0.html
https://www.brennseehof.com/de/kinderhotel-k%C3%A4rnten/1-0.html


    

  

 

Gipfelhaus Magdalensberg 

Familie Skorianz 
 

Magdalensberg 16, 9064 Magdalensberg Region Mittelkärnten 

http://m.hotel-magdalensberg.at/  
 
 

 

         

http://m.hotel-magdalensberg.at/


      

     

   

   



 

Biolandhaus Arche 
Vollwertweg 1a, A-9372 Eberstein 

http://www.bioarche.at/de/  
  

   

   

 Otti Albin Familien 

Betrieb 
Umberger Str. 24, 9241 Wernberg 

  
 

    

https://www.google.de/search?source=hp&ei=av3KXPLvDeCGwPAPgfyjuAg&q=bio+arche&oq=Bio+ar&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.3512.9338..12299...0.0..0.122.578.4j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131.eV9Y161i-9o
https://www.google.de/search?source=hp&ei=av3KXPLvDeCGwPAPgfyjuAg&q=bio+arche&oq=Bio+ar&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.3512.9338..12299...0.0..0.122.578.4j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131.eV9Y161i-9o
http://www.bioarche.at/de/


 

     

Gasthof zur Post*** 
Ossiach 18, 9570 Ossiach 

http://www.hotel-gasthof-ost.at/de/startseite.html  

 
  

 

    

        

http://www.hotel-gasthof-ost.at/de/startseite.html
http://d1a2jrbzyz2rmc.cloudfront.net/images/4643766/LG/


     

        

   

  Panoramadorf Saualpe - 
Familie Sereinig 

St. Oswald 4 / 9372 Eberstein 
https://www.panoramadorf-saualpe.com/  

 

https://www.panoramadorf-saualpe.com/


      

    

   

  Hotel Kornock. Familie Strablegg 

Turracher Höhe 120 | 8864 Turracher Höhe Austria 
Tel: +43 4275 82 28 

Fax: +43 4275 82 28 13 

E-Mail:kornock@hotel.at 

www.kornock.at 

   

mailto:kornock@hotel.at
https://www.kornock.at/


          

   

4* Gasthaus Urbani-Wirt 
Bundesstraße West 50, 9551, Österreich 

http://www.urbaniwirt.com/ 
 

   

   

http://www.urbaniwirt.com/


  lucesem® 
Völkermarkter Ring 7 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
ÖSTERREICH 

 

  

UNSERE FREIZEIT 

  

  

    



  

  

  

 


