
 

W   styczniu podczas ferii zimowych młodzież          
z klas o profilu gastronomicznym uczestniczyła w 

kursach specjalistycznych: kelner-barman i barista. 
Rozpoczął się również kurs prawo-jazdy kat. B dla 6  
uczniów z klas o profilu budowlanym. Od miesiąca lute-
go prowadzone są zajęcia dodatkowe: z matematyki dla 
klasy III i IV, języka angielskiego dla klasy IV, do-
radztwa zawodowego dla klasy II  oraz opieka peda-
gogiczno – psychologiczna tj. zajęcia grupowe           i 
indywidualne. W okresie wakacyjnym  30 uczniów/
uczennic z Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych 
w Rakszawie weźmie udział w płatnych miesięcznych 
stażach zawodowych. 
Ponadto w ramach projektu zostanie utworzona pracow-
nia doradztwa zawodowego z biblioteczką i sprzętem 
komputerowym, a pracownia gastronomiczna zostanie 
wyposażona w specjalistyczny sprzęt.  
Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 do 
30 września 2014r. Wartość całkowita projektu wynosi 
150 272,14 zł w tym wkład własny niepieniężny w wy-
sokości 20 377,00 zł (wniesiony w postaci wynajmu sal 
na zajęcia i pracy osób zaangażowanych w realizację 
projektu). Pozostała kwota została pozyskana ze środków 
UE. 

koordynator projektu Maria Nycz, koordynator szkolny Beata Boho                                                                                                                   

G łównym celem kursu baristy było wdrożenie 
uczestników w wiedzę i umiejętności związane       

z profesjonalnym przyrządzaniem różnych rodzajów 
kaw. Podczas 30 godzin szkolenia młodzież nauczyła 
się przygotowywania klasycznego włoskiego espresso, 
cappuccino, cafe latte i cafe latte macchiato. Ponadto 
uczniowie poznali podstawy latte art (art cafe), polegają-
ce na wykonywaniu efektownych wzorów na powierzch-
ni kawy lanych z ręki, rysowanych szpikulcem lub malo-
wanych czekoladą. Kurs składał się z części teoretycznej 
oraz praktycznej. Uczniowie mieli również możliwość 
pracowania na sprzęcie, którego wartość przekraczała 
nierzadko kilka tysięcy złotych. Osiągnięcie celu szkole-
nia udało się dzięki zaangażowaniu instruktora pana Ma-
riusza Grzesik, jego bardzo wysokimi umiejętnościami 
organizacyjnymi, profesjonalizmem oraz świetnym po-

Młodzież z Zespołu Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie bierze udziału 
w projekcie realizowanym przez Gminę Raksza-
wa pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” 
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesie-
nie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfi-
nansowanym ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. 

Człowiek najlepsza inwestycja 

Podsumowanie kursu kelner-barman. Na zdjęciu uczestnicy kursu oraz zaproszeni goście: 
Maria Kula- Wójt Gminy Rakszawa, Jadwiga Wiśniowska dyrektor ZESiP w Rakszawie, Iwona 
Barnat dyrektor ZSTG w Rakszawie, Beata Boho- koordynator szkolny, Maria Nycz-
koordynator projektu. 

dejściem do młodzieży. Uczestnicy tego wydarzenia mogli się przekonać, iż 
kawa odpowiednio wyselekcjonowana, przygotowana i podana może być z 
jednej strony źródłem niepowtarzalnych wrażeń smakowych i estetycznych, 
z drugiej zaś strony – dumy z umiejętności zawodowych naszych uczniów. 
Po zakończeniu kursu uczestniczy otrzymali certyfikaty w języku polskim i 
angielskim. 
 

G łównym celem kursu kelner-barman było nabycie wiedzy i umiejętno-
ści niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie kelnera i barma-

na. Podczas 60 godzin kursu przyszli organizatorzy przyjęć okolicznościo-
wych doskonalili swe umiejętności pod czujnym okiem pani instruktor Bo-
żeny Kołodziej. Oprócz poznawania sposobów składania serwetek i dekoro-
wania stołów, kursanci uczyli się dyskretnej sztuki savoir vivre w zawodzie. 
Część zajęć była poświęcona na dobór i serwowanie napojów alkoholowych 
oraz serwowanie zamawianych potraw i napojów. Po zakończeniu kursu 
uczestniczy otrzymali certyfikaty, które wręczyła pani wójt. 

 

Opr. Grażyna Rakoczy 

Podsumowanie kursu baristy. Wręczanie certyfikatów przez Marię Kula Wójt Gminy Rakszawa. 
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