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Branża hotelarska w Irlandii
Skrypt napisany praz uczniów technikum hotelarskiego i
technikum obsługi turystycznej, którzy odbywali praktykę zawodową
w zakładach hotelarskich na terenie Irlandii w ramach projektu
Erasmus+
„Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy”.
Barbara Szeliga – koordynator projektu
Beata Dreszer – dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w PolanicyZdroju
Katarzyna Ściebura – zastępca dyrektora Hotelu SPA Dr Irena Eris*****
w Polanicy-Zdroju – konsultacja i współpraca
Skrypt napisany pod kierunkiem Teresy Nowickiej, opiekuna II mobilności
Okładkę zaprojektowała Ewa Sarna uczennica klasy III Technikum
Hotelarskiego

Wstęp
W latach 2017-2019 w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju
realizowany był projekt Erasmus+ „Praktyczne kształcenie mistrzów na
turystycznym rynku pracy”. Łącznie na praktyki zawodowe do Irlandii wyjechało 53
uczniów w trzech mobilnościach. Byli to uczniowie trzech zawodów, które kształci
szkoła.
Uczniowie technikum hotelarskiego i niektórzy uczniowie technikum obsługi
turystycznej odbywali praktykę w zakładach hotelarskich: I mobilność w Sligo, II
i III mobilność w Youghal. Łącznie w Irlandii w obiektach hotelarskich pracowało
21 uczniów technikum hotelarskiego i technikum obsługi turystycznej z klas I – IV.
Pracowali oni w dużych czterogwiazdkowych hotelach, a także w małych,
rodzinnych firmach. Uczniowie wykonywali powierzone im przez mentorów zadania
stanowiskowe w hausekeepingu, recepcji lub w restauracji hotelowej.
Wszyscy uczniowie z powierzonych obowiązków wywiązywali się wzorowo,
pracodawcy byli pełni uznania, chwalili umiejętności uczniów, ich postawę,
zaangażowanie, kulturę osobistą. Wielu praktykantów otrzymało propozycję pracy
w Irlandii.
Podczas realizacji praktyk uczniowie poznali specyfikę irlandzkiego
hotelarstwa.
Niniejszy skrypt jest efektem ich pracy w Irlandii.
Składa się on z dwóch części.
Pierwsza część to opisy miejsc praktyk zawodowych uczniów.
Druga zawiera zredagowane przez uczniów następujące tematy:
1. Umiejętności twarde i miękkie nabyte podczas nauki zawodu w szkole
i w polskich obiektach hotelarskich, które wykorzystane zostały w pracy
praktykanta w Irlandii.
2. Procedura przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gościa
hotelowego.
3. Procedura check in oraz check out
4. Obsługa gości hotelowych przy śniadaniu.
5. Obsługa kelnerska w restauracji hotelowej.
6. Porównanie hotelarstwa w Irlandii i w Polsce na podstawie obiektów
hotelarskich w Sligo i Youghal.
7. Praktyka zawodowa w hotelarstwie w oczach uczniów technikum obsługi
turystycznej.
Skrypt jest ciekawym przewodnikiem dostarczającym informacje o irlandzkim
hotelarstwie dla tych, którzy będą odwiedzać Irlandię czy to prywatnie, czy w ramach
realizowanych przez szkołę projektów.

Uczniowie technikum hotelarstwa i technikum obsługi turystycznej
odbywający praktykę zawodową w Irlandii w ramach projektu Erasmus+
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Opis miejsc pracy dokonany przez praktykantów
I mobilność
14.01.2019 r. - 11.02.2019 r.
Marytna Maligranda, Anna Konior
Pracowały w Sligo Southern Hotel. Z powierzonych obowiązków wywiązywały się
należycie. Były zdyscyplinowane i pracowite. Wykazywały się zaangażowaniem w pracy.
Umiejętnie wykorzystywały nabyte umiejętności branżowe.

Karolina Łowiec, Zuzanna Sendek, Agnieszka Wiewióra
Pracowały w Yeats Country Hotel. Z powierzonych obowiązków wywiązywały się
należycie. Były zdyscyplinowane i pracowite. Wykazywały się zaangażowaniem w pracy.
Umiejętnie wykorzystywały nabyte umiejętności branżowe.

II mobilność
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.
Karolina Szlosberger
"Pracowałam jako kelnerka i recepcjonistka w 4-gwiazdkowym hotelu Walter Raleigh
Hotel, położonym w Youghal nad brzegiem morza. Pracownicy są niesamowicie przyjaźni i ciepli.
Wszyscy od samego początku starali się nam jak najbardziej pomóc. Ten hotel jest świetnym
miejscem na zdobycie doświadczenia zarówno w restauracji jak i na recepcji. Niesamowicie
przyjaźni pracownicy, bardzo uprzejmi właściciele sprawiło że w hotelu czułam się jak w domu."

Maja Zwolińska
Moje miejsce pracy: "Pracowałam jako kelnerka w czterogwiazdkowym hotelu Walter
Raleigh Hotel. Mimo tego, że praca była ciężka i męcząca to dużo się nauczyłam i nawiązałam
dużo nowych znajomości, z których każda mnie czegoś nauczyła. Walter Raleigh Hotel jest
świetnym miejscem na zdobycie doświadczenia i podszkolenia swoich umiejętności w zawodzie
kelnerskim. Wspaniali pracownicy, uprzejmi właściciele i wiele innych osób sprawiło że w tym
Hotelu czułam się swobodnie i pewnie. Bardzo się cieszę że mogłam odbyć praktykę właśnie w tym
hotelu.

Ewa Sarna, Olimpia Ilba
"Moim miejscem pracy był czterogwiazdkowy hotel The Walter Raleigh. Znajduje się on
przy samej plaży, co jest walorem turystycznym, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem
turystów. Jest przytulny i można poczuć się tutaj jak w domu. Pracują tu bardzo sympatyczni ludzie,
którzy zawsze pomogą. Pracowałam na dziale housekeepingu, uczyłam się procedury czyszczenia
jednostki mieszkalnej, łazienki, pomieszczeń ogólnodostępnych oraz jak uzupełniać magazyn żeby
niczego nie brakło." Ze mną pracowała także Olimpia Ilba.

Maja Mądro, Paulina Nowożycka

Aherne's Townhause to niewielki luksusowy hotel oraz restauracja, która serwuje najlepsze
owoce morza w mieście. Znajduje się na zachodnim wybrzeżu portu Youghal. Hotel prowadzony
jest przez rodzinę Fitz Gibbon już od trzech pokoleń. Irlandczycy są bardzo mili. W restauracji
serwują przepyszne desery. Z pracy jesteśmy bardzo zadowolone.

Wyjazd do Irlandii, przede wszystkim, pomógł mam przełamać lody w mówieniu w języku
angielskim oraz pozwolił nam nawiązać nowe przyjaźnie. Mogliśmy zwiedzić wiele przepięknych
miejsc. Nawiązaliśmy kontakty z nowymi pracodawcami. Mamy wspaniałe wspomnienia, których
nigdy nie zapomnimy. Każda chwila tutaj była naprawdę wyjątkowa i spędzona w cudowny sposób.
Na samą myśl o wyjeździe robiło się smutno, ale niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy.
Jesteśmy pewne, że gdy pomyślimy o tym wyjeździe, uśmiech nie będą schodzić nam z twarzy. W
końcu, kto wie, może tu kiedyś wrócimy?

Agata Rusinek, Natalia Weselska
Devon View House to uroczy pensjonat typu B&B. Znajduje się niedaleko plaży. Jest to
dwustuletni budynek. Został zakupiony przez właścicielkę trzy lata temu i jest odrestaurowywany.
W dwóch budynkach łącznie jest 15 pokoi z łazienkami. Są one urządzone w stylu retro. W jednym
z budynków mieści się jadalnia, gdzie serwowane są śniadania. Właścicielką pensjonatu jest Polka,
pracuje się nam bardzo dobrze, jesteśmy zadowolone z miejsca pracy.

III mobilność
01.10.2019 r. - 26.10.2019 r.
Paulina Brodacka, Julia Kasperska, Kamil Kaźmierczak
NASZE MIEJSCA PRACY Relacja Pauliny, Julki i Kamila. Nasze miejsce pracy to Devon
View House znajduje się ono 0,5km od morza. Pensjonat ten charakteryzuje się niezwykłym
klimatem, każdy element dekoracji jest przemyślany i współgra z innymi.
Posiada on 14 pokoi z podwyższonym standardem oraz jeden mini apartament. Znajdują się w nim
pokoje : trzyosobowe, dwuosobowe i jednoosobowe. Oferuje on usługę B&B, z której goście
bardzo często korzystają. Właścicielką pensjonatu jest Pani Lucyna Walsh, nasza opiekunka
praktyk, która mieszka tam wraz z mężem Mickiem i trójką niesamowitych dzieci: Mają, Nadią
oraz Samem. Zdążyliśmy się również zaprzyjaźnić z Zoe, która pracuje w charakterze opiekunki dla
dzieci a przyjechała z Francji. Nasza praktyka przebiega w miłej i rodzinnej atmosferze. Każdy z
nas zdobył bogate doświadczenie z zakresu usług hotelarskich. Już dzisiaj możemy stwierdzić, że
będzie nam brakowało tego wspaniałego miejsca oraz poznanych ludzi.

Natalia Zin, Angelika Łopuszyńska
Naszym miejscem pracy był 4-gwiazdkowy The Walter Raleigh Hotel w Youghal. Hotel znajduje
się w rankingu 25 najlepszych hoteli w Irlandii. Jest położony przy nadmorskiej promenadzie, z
pięknym widokiem na morze. Obiekt stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania miast
Waterford, Cashel, Cork i Cobh. Jest również bardzo dobrze oceniany ze względu na stosunek
jakości do ceny, goście otrzymują więcej w tej cenie w porównaniu z innymi obiektami w tym
mieście. Nasza praktyka odbywałą się na housekeepingu. Mimo, iż kształcimy się w szkole w
innym
kierunku,
zdobyłyśmy
duże
doświadczenie
z
usług
hotelowych.
Naszym opiekunem praktyk był Polak-Tomasz Dąbrowski (Hotel Manager)- żartobliwy, pomocny
dla praktykantów oraz z dobrym sercem. Nikt nie mówił, że praca będzie lekka, lecz mimo
wszystko byłysmy bardzo zadowolone z miejsca praktyki.

Roksana Groń, Dominika Kupiecka
Pracowałyśmy jako kelnerki w **** Walter Raleigh Hotel. Ma on świetną lokalizację. Z
okien naszej restauracji widać piękne Morze Celtyckie i zielony park. Nasza restauracja jest
niewielka, ale za to bardzo przytulna z wyjątkowym klimatem, który tworzy nie tylko wystrój, ale
także pracujący tu ludzie. Do naszych zadań należała obsługa gościa, nakrywanie stołów,
przygotowywanie i podawanie kawy i herbaty, pomoc przy większych imprezach takich jak wesela
czy stypy. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z klientem nasz angielski poprawił się, a nasza
pewność siebie i otwartość wzrosła. Pozdrawiamy i polecamy wszystkim "Erasmusową" przygodę.

*
Julia Piwowar
Pracowałam jako kelnerka w Priory Cafe co, prowadzonej przez moich host-rodziców.
Kawiarnia ta ma świetną lokalizację, bowiem położona jest przy głównej ulicy, gdzie swoim
minimalistycznym wyglądem przyciąga uwagę klientów. Oprócz kawy można dostać tam ciastka,
herbatę oraz różnego rodzaju dania. Miejsce to składa się z dwóch sal, przy czym jedna otwarta jest
tylko na weekendy. Dzięki przemiłym ludziom, którzy tutaj pracują, każdego dnia z chęcią
przychodziłam do pracy. Przez bezpośredni kontakt z klientem, wzbogaciłam swój zasób
słownictwa oraz przełamałam barierę w mówieniu w języku angielskim.

Umiejętności twarde i miękkie nabyte podczas nauki zawodu
w szkole i w polskich obiektach hotelarskich, które wykorzystane zostały
w pracy w Irlandii.

Ewa Sarna
Hotelarstwo – to jeden z ważniejszych zawodów, który opiera się na kontaktach
z ludźmi, bardzo istotne są takie cechy jak zdolność przekonywania, komunikatywność, empatia,
odporność emocjonalna, umiejętność pracy w szybkim tempie , podzielność uwagi, dobry refleks,
uprzejmość, dyskrecja, uczciwość i cierpliwość. Zawód ten daje wiele satysfakcji, ale wymagana
jest kultura osobista, wiedza i umiejętności, wymaga od pracowników każdego działu
predyspozycji i kwalifikacji zawodowych. Jest to praca o indywidualnym charakterze i to od
pracowników
zależy
atmosfera
w
hotelu.
Te doświadczenia i umiejętności są kluczowe by znaleźć dobrą pracę i zostać świetnym
pracownikiem.
Kompetencje twarde to przede wszystkim umiejętności mierzalne, których można się stosunkowo
szybko
nauczyć
np.
w
szkole
na
kursach
czy
też
poprzez
pracę.
Kompetencje miękkie są to trudniejsze umiejętności, często nazywane zdolnościami osobistymi
i interpersonalnymi. Przeważnie są to cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne, które
decydują o tym, jak się zachowujemy, dogadujemy z innymi ludźmi czy też organizujemy swoją
pracę.

Umiejętności twarde

Umiejętności miękkie

Wiedza merytoryczna

Umiejętności interpersonalne (np..
motywowanie innych do pracy)
Pomagają współpracować z zespołem,
przełożonymi i klientami.
Kompetencje uniwersalne, które przydają się
na różnych stanowiskach
Trudne do zweryfikowania podlegają
subiektywnej ocenie.
Umiejętności osobiste (np. radzenie sobie ze
stresem)

Pozwalają dobrze wykonywać powierzone
zadania w pracy
Zazwyczaj związane z konkretnym
zawodem
Łatwo je zweryfikować, zmierzyć i ocenić
Konkretne kompetencje specjalistyczne
PORADY DLA HOTELARZY:

1. Osoba która przekroczyła próg twojego hotelu jest twoim gościem.
2. Zawsze staraj się uśmiechać
3. Każdy gość jest wyjątkowy i ważny.
4. Nie oceniaj nikogo po wyglądzie.

5. Zawsze staraj się zauważać gościa, nawet gdy nie możesz go obsłużyć.
6. Gość nie zawsze ma rację.
7. Nie używaj takich zwrotów: nie, nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię, niemożliwe.
8. Pracuj w pozycji stojącej .
9. Nie trzymaj splecionych rąk podczas rozmowy.
10.Telefon odbieramy po 3 sygnałach
11. Zawsze miej pod ręką kartkę i długopis
12. Rozmowę kończy osoba która zaczęła
13. Nie jedz ani nie pij podczas kontaktu z gośćmi.
14. Nie śpiesz się, nie przeganiaj gościa.
15. Nie przeprowadzaj prywatnych rozmów.
16. Każdego gościa traktujemy indywidualnie - nie wpadnij w rutynę.
17. Wyrażaj się jasno i konkretnie, lecz unikaj przesady.
18. Staraj się zapamiętywać nazwiska gości.
18. Słuchaj uważnie gości.
19. Staraj się nie kłamać.
20. Staraj się jak najszybciej rozwiązać problem gościa.
21. Nie zwalaj winy na innego pracownika.
22. Wyciągaj jak najwięcej wniosków.
23. Obserwuj zachowanie gości podczas rozmowy.
24. Podczas rozmowy przez telefon nie bój się mimikować i gestykulować.
25. Zawsze dbaj o swój strój.
26. Do gości zawsze odnoś się z szacunkiem bez względu na wiek.

Obsługa gościa hotelowego w restauracji hotelowej.

Dominika Kupiecka
1. Przywitanie gościa – należy podejść do gościa, uśmiechnąć się i przywitać. Podczas
powitania kelner powinien nawiązać z nim kontakt wzrokowy, (kontakt wzrokowy nie może
trwać dłużej, niż minutę).
2. Zapytać klienta jak duży stolik chciałby zająć (na ile osób) i zaproponować stolik
odpowiadający życzeniu klienta.
3. Prowadząc gościa do stolika, kelner powinien wziąć ze sobą kartę menu i kartę win.
4. Gdy klient usiądzie przy stoliku, kelner podaje mu kartę, informuje, że za niedługo
wróci po zamówienie.
5. Podchodząc po raz kolejny, kelner powinien zasugerować klientowi zamówienie napoju.
Następnie opowiedzieć o specjalnych daniach z karty (danie dnia, specjalność szefa
kuchni, dania sezonowe).
6. Gdy klient jest niezdecydowany, kelner powinien grzecznie wybadać na co klient ma ochotę
i zaproponować mu danie spełniające jego oczekiwania. Gdy klient jest zdecydowany, kelner
przyjmuje zamówienie. Jeśli klient wcześniej nie zamówił napojów, powinien zapytać, czy
podać do dań napoje. Przyjmowanie zamówień należy rozpocząć od pań, chyba, że przy stoliku
znajduje się solenizant, wtedy zaczyna się od niego.

7. Napoje chłodzące powinny być podane do stolika maksymalnie 3 minuty od przyjęcia
zamówienia.
8. Kolejność serwowania dań i napojów: jako pierwsi otrzymują je dzieci, potem kobiety a na
końcu mężczyźni.
9. Przed podaniem dania kelner powinien podać wszystkie potrzebne dodatki (sosy, pieczywo
etc.).
10. Kelner na bieżąco powinien zabierać brudne naczynia i proponować domówienie napojów.
11. Zanim kelner poda deser, powinien usunąć ze stołu brudne naczynia, oraz menaż (sól, pieprz,
ocet etc.).
12. Desery powinny być podane do stolika maksymalnie 3 minuty po usunięciu ze stołu brudnych
naczyń i menażu.
13. Kelner przynosi rachunek tylko po uprzednim poproszeniu o niego przez klienta (i wręcza go
osobie, która o niego poprosiła).
14. Rachunek powinien być podany maksymalnie 3 minuty po ustaleniu formy płatności z
klientem.
15. Podczas pożegnania klienta, kelner powinien zaproponować mu kolejną wizytę w restauracji.

Procedura przygotowania jednostki mieszkalnej
na przyjęcie gościa hotelowego.

Julia Kasperska
Przed wejściem do pokoju pokojowa powinna;
- postawić wózek serwisowy wzdłuż ściany, tak aby nie tarasować przejścia na korytarzu,
- odkurzacz oprzeć o wózek, nigdy o ścianę , aby nie powodować zabrudzeń i zarysowań na ścianie,
- zapukać do pokoju,
- powiedzieć służba pięter,
- jeśli nikt nie odpowiada, należy powtórzyć pukanie,
- jeśli nadal nikt nie odpowiada należy wejść do pokoju,
- jeśli nikogo nie ma w pokoju pokojowa przystępuje do sprzątania. Zostawia drzwi otwarte,
blokując je klinem i wywiesza kartkę z napisem „pokój w trakcie sprzątania” „ room maid”
i wykonuje kolejne czynności;
- wchodzi do pokoju włącza całe oświetlenie ,
- odsłania zasłony, uchyla okno w celu wywietrzenia pokoju,

- wynosi śmieci z pokoju i łazienki, wynosi naczynia z usługi room service,
- ściąga brudną pościel i wrzuca ją do specjalnego wózka na brudną bieliznę ( niedozwolone jest
rzucanie brudnej pościeli na podłogę),
- zbiera z łazienki wszystkie brudne ręczniki i szlafroki i również wrzuca do specjalnego wózka,
- rozprowadza w łazience produkty specjalnego przeznaczenia w sedesie, brodziku, wannie,
umywalce ( wszystkie środki czyszcząco-dezynfekujące potrzebują odpowiedniego czasu, aby były
skuteczne). W tym czasie pokojowa wraca do pokoju i kontynuuje sprzątanie pokoju.
Przystępuje do ścielenia łóżka - instrukcja ścielenia łóżka;
- sprawdza podkład na łóżku, jeśli jest czysty zakłada prześcieradło, mocno je naciągając, aby
wyglądało schludnie,
- ubiera pościel, dokładnie wkłada róg kołdry w róg poszwy i podobnie z poduszkami, ważne aby
na pościeli nie było żadnych włosów, zagnieceń, plam,
- zakłada czystą narzutę tak, aby z każdej strony równo zwisała z łóżka,
- układa poduszki ozdobne,
Po zaścieleniu łóżka;
- usuwa kurz specjalnie przeznaczonym środkiem i szmatką: z mebli, szuflad, biurka, ram obrazów,
lamp,
- dezynfekuje telefon,
- sprawdza ilości wieszaków w szafie, uzupełnia braki i układa je równo po ustalonej stronie szafy,
- dokłada materiały informacyjne ( broszury, karteczki) oraz galanterię hotelową ( czyścik do
obuwia, igielnik, torba na pranie wraz z rachunkiem, łyżkę do butów) w ustalone przez hotel
miejsca,
- sprawdza działanie telewizora i odkłada pilot w ustalone miejsce,
- myje okno
Przystępuje do sprzątania łazienki - Instrukcja sprzątania łazienki;
- myje wnętrze muszli, używając szczotki wc,
- dokładnie czyści całą muszlę po bokach i od spodu ,
- czyści deskę klozetową, dezynfekuje
- myje glazurę w brodziku, następnie wyciera do sucha – ważne aby nie zostały żadne smugi,
zacieki),
- czyści odpływ,
- myje drzwi prysznicowe, wyciera do sucha,
- poleruje chromy pod prysznicem,
- myje wannę wyciera do sucha, ( czyści odpływ, usuwa włosy, poleruje chromy),
- myje glazurę w całej łazience,

- myje lustro,
- myje umywalkę (czyści odpływ, korek, poleruje chromy),
- wyciera półki z kurzu,

- dokłada ręczniki poskładane w ustalony sposób,
- dokłada kosmetyki i przybory kosmetyczne w ustalone miejsce i ustalonych ilościach,
- dokłada papier toaletowy i torebki higieniczne,
- odkurza cały pokój
- odkurza łazienkę kierując się do wyjścia,
- myje podłogę w łazience,
- następnie zamyka okno,
- ustawia ustaloną temperaturę na termostacie,
- dezynfekuje klamki.

Procedura check in oraz procedura check out.

Karolina Szlosberger
Procedura check in
1.
2.
3.
4.
5.

Uprzejme powitanie gościa.
Zapytanie, czy była dokonana rezerwacja.
Zapytanie o nazwisko gościa.
Odszukanie i sprawdzenie rezerwacji w grafiku rezerwacji.
Potwierdzenie szczegółów rezerwacji (zapytanie o zarezerwowany rodzaj pokoju, termin,
usługi dodatkowe).
6. Pobranie dokumentów potrzebnych do zameldowania gościa (dokument ze zdjęciem).
7. Zameldowanie gościa, poproszenie o podpis na karcie rezerwacji).
8. Oddanie gościowi dokumentu tożsamości.
9. Poinformowanie gościa o usługach dodatkowych świadczonych przez hotel.
10. Wręczenie klucza i karty pobytu. Wskazanie na karcie pobytu numeru pokoju, nie powinno
się numeru podawać głośno).
11. Zaproponowanie pomocy przy wniesieniu bagażu.
12. Wskazanie drogi do pokoju.
13. Życzenie miłego pobytu.
14. Wprowadzenie danych do systemu.
15. Otworzenie rachunku gościa.

Procedura check out
1. Uprzejme powitanie gościa.
2. Zapytanie, czy jest zadowolony z pobytu i usług hotelu.
3. Ustalenie płatnych usług, z których gość korzystał.
4. Przedstawienie rachunku wstępnego do akceptacji.
5. Potwierdzenie wcześniej wybranej formy zapłaty.
6. Odebranie klucza.
7. Wystawienie faktury.
8. Wręczenie faktury.
9. Pobranie należności.
10. Pożegnanie gościa.
11. Zapytanie o pomoc przy bagażu.
12. Zaproszenie do ponownego skorzystania z usług hotelu.
13. Zamknięcie rachunku gościa.

Obsługa gości hotelowych podczas śniadania.

Natalia Weselska
(Procedura napisana na podstawie serwowania śniadań w B&B Devon View House)
1. Na każdym stoliku znajdowała się informacja z zestawami serwowanych śniadań.
2. Po zajęciu stolika przez gościa hotelowego, podchodziła właścicielka
z zapytaniem,czy podać kawę, czy herbatę.
3. Po przyniesieniu zamówionego napoju, właścicielka przyjmowała zamówienie na wybrany
zestaw śniadaniowy.
4. W jadalni był też stół szwedzki dobrze zaopatrzony: napoje, mleko, różne rodzaje płatków,
jogurty, wędliny, sery, masło, owoce, dżem, miód , pieczywo (chleb był świeży codziennie
wypiekany przez właścicielkę) ciasto świeże itp.
5. Oczekując na zamówiony zestaw, goście korzystali ze stołu szwedzkiego.
6. Jadalnia była niewielka, dlatego zawsze, podczas śniadania wywiązywała się między gośćmi
miła rozmowa.
7. Nikt się nie spieszył, właścicielka spokojnie serwowała zamówione zestawy, przeważnie
było to słynne irlandzkie śniadanie. W pensjonacie można było zamówić śniadanie
irlandzkie pełne, okrojone oraz wegetariańskie.
8. Właścicielka często rozmawiała z gośćmi, polecała śniadanie dnia.
9. Goście potrafili spędzać dwie godziny przy śniadaniu, rozmawiając na różne tematy.
10. Atmosfera śniadań bardzo mi się podobała.

*

Porównanie branży hotelarskiej w Irlandii i w Polsce na podstawie
obiektów hotelarskich w Sligo i Youghal, w których uczniowie odbywali
praktykę zawodową.
Praca zbiorowa
Uczniowie II mobilności odbywali praktykę zawodową w Youghal. Miejscowość ma
charakter wypoczynkowy, położona jest nad Morzem Celtyckim. Praktykę odbywałyśmy w maju i
jak dowiedziałyśmy się w maju rozpoczyna się sezon wypoczynkowy. Pogoda była bardzo ładna,
nawet dziwili się stali mieszkańcy miasteczka, dlatego było dużo turystów. Zauważyłyśmy, że jest
to głównie miejscowość weekendowa, ponieważ wtedy zapełniały się wszystkie obiekty noclegowe.
W Youghal są przeważnie małe obiekty, często hotele prowadzone przez rodziny. Tylko jeden hotel
był czterogwiazdkowy. Zauważyłyśmy, że wystój obiektów hotelarskich jest przeważnie w stylu
starodawnym. W pokojach przeważały stare odrestaurowane łózka, często królewskie, etażerki,
stare szafy, sofy, stoliki czy krzesła. Pokoje sprawiały przytulny klimat, gdyż meble były
odrestaurowane i dobrze dopasowane do wystroju pokoju, pokoje były czyste. Hotel
czterogwiazdkowy posiadał wyposażenie obowiązujące w hotelach sieciowych.
Według nas różnili się także goście. Byli to ludzie pogodni, rozmowni. Nie bardzo zwracali
uwagę na wystrój pokoi, ale raczej na panującą w obiektach atmosferę. Nie narzekali, nie skarżyli
się na nic. Nie oczekiwali też szczególnej opieki ze strony hotelarza.
Choć na początku trudno nam było się przyzwyczaić do takiego wystroju pokoi, to z
biegiem czasu polubiliśmy ten styl. Nie odczuwaliśmy też stresu w relacji z gośćmi hotelowymi.

Natalia Zin, Angelika Łopuszyńska
Hotelarstwo w Irlandii okiem ucznia technikum obsługi turystycznej

W październiku 2018 roku miałyśmy możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych
w Irlandii w ramach projektu Erasmus+. Praktykę odbyłyśmy w czterogwiazdkowym hotelu w
dziele housekeeping'u. Było to dla nas wielkie wyzwanie, gdyż nie posiadałyśmy doświadczenia w
branży usług hotelarskich, ponieważ kształcimy się w w kierunku technik obsługi turystycznej.
Hotelarstwo jest ważnym kontrahentem dla biur podróży. My, jako przyszłe pracownice tych
biur, mogłyśmy od wewnątrz poznać wszystkie procedury obowiązujące w hotelu, zasady i
szczegóły, na które zwraca uwagę gość hotelowy. Przyglądając się codziennej pracy pokojówek,
kucharzy, recepcjonistów, kelnerów oraz innych pracowników mogłyśmy dostrzec ogrom pracy,
jaką wykonują, aby hotel dobrze prosperował na rynku, w rankingu najlepszych hoteli i goście byli
zadowoleni z obsługi. Hotel wywarł na nas bardzo pozytywne wrażenie pod względem
eleganckiego wnętrza, czystości, miłego klimatu, przyjaznej relacji wśród pracowników mimo
różnorodności kulturowej. Realizując praktykę zawodową w Irlandii, mogłyśmy zaobserwować
różnice pomiędzy hotelami w Polsce a za granicą. Praca w hotelu wymaga bardzo ciężkiej pracy i
dużego zaangażowania każdego pracownika. Z racji wyjazdu, mogłyśmy poznać inny wizerunek
pracy, stosunek pracowników do wykonywanych przez nich czynności, jakość obsługi, standard.
Zdobyłyśmy duże doświadczenia w branży hotelarskiej, które z pewnością wykorzystamy. Jesteśmy
bardzo zadowolone z wyjazdu, nowo poznanych doświadczeń i obserwacji przydatnym w kierunku
turystycznym.

Zakończenie
Analizując treści zawarte w niniejszym skrypcie oraz wypowiedzi uczniów w
ankietach przeprowadzonych po zrealizowaniu praktyk zawodowych w Irlandii
można stwierdzić, że realizowany w szkole projekt Erasmus+ spełnił oczekiwania
uczniów i nauczycieli.
Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z przydzielonego miejsca praktyk, o czym
świadczą wypowiedzi uczniów na temat ich miejsc pracy. Pracodawcy byli życzliwi
i chętnie pomagali w wykonywaniu powierzonego praktykantowi zadania, dokładali
wszelkich starań, aby uczeń nauczył się jak najwięcej.
W przeprowadzonych ankietach wszyscy uczniowie stwierdzili, że
podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe, podnieśli swoje umiejętności językowe,
poznali nowe słownictwo branżowe, lepiej rozumieją polecenia stanowiskowe, nie
boją mówić się w języku angielskim.
Zdecydowana większość uczniów poradzi sobie w pracy w renomowanych
hotelach w Polsce i za granicą. Potrafi pracować w grupie, poradzi sobie
w konwersacji w języku obcym na zajmowanym stanowisku. Dosyć duża grupa
uczniów nauczyła się radzić sobie ze stresem w pracy.
Wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownego udziału w tego typu projektach.

