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Czy się udało?

Podsumujmy.



M03/38/k/A/152 

„Międzynarodowy staż uczniów ekonomicznej 
szkoły średniej”

 czas trwania projektu: 01.09.2003-31.01.2004; 

 dofinansowanie: 20 850 EUR, 

 liczba stażystów: 15 osób, 

 miejsce stażu: Rotterdam



M04/133/d/A/067; 01.10.2004-31.05.2006 
„ Europejskie kwalifikacje uczniów

technikum hotelarskiego”

 czas trwania projektu: 01.10.2004-31.05.2006; 

 dofinansowanie: 55 389 EUR,

 liczba stażystów i miejsce stażu: 20 osób w Hiszpanii 
i 20 osób w Holandii, 



PL/06/A/Pla/174131
„Europejski wymiar zdobywania kwalifikacji 

w zawodzie hotelarza”

 czas trwania projektu: 01.01.2007-31.05.2008

 dofinansowanie: 40 930 EUR,

 liczba stażystów: 30 osób, 

 miejsce stażu: Hiszpania



PL/08/LLP-LdV/IVT/140092 
„Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego 

rozwoju w zawodzie hotelarza”

 czas trwania projektu: 15.01.2009-31.05.2010

 dofinansowanie: 82 947 EUR,

 liczba stażystów: 30 osób, 

 miejsce stażu: Hiszpania



2010-1-PL1-LEO01-10416
„Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności 

zawodowe”

 czas trwania projektu: 01.01.2011-31.05.2012

 dofinansowanie: 109 955 EUR,

 liczba stażystów: 40 osób, 

 miejsce stażu: Hiszpania



2012-1-PL1-LEO01-27704 
„Nowe doświadczenia na rynku usług turystycznych 

Unii Europejskiej ”

 czas trwania projektu: 01.12.2012-31.05.2014

 dofinansowanie: 531 830, 92 PLN (ok. 132 957 EUR )

 liczba stażystów: 48 osób, 

 miejsce stażu: Hiszpania



2014-1-PL01-KA102-001834
„Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu 

w branży turystycznej”

 czas trwania projektu: 01.10.2014-30.09.2016

 dofinansowanie: 134 084 EUR 

 liczba stażystów: 52 osoby, 

 miejsce stażu: Hiszpania



2016-1-PL01-KA102-023790
„Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem 

zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy ”

 czas trwania projektu: 20.10.2016-19.09.2018

 dofinansowanie: 101 688 EUR 

 liczba stażystów: 40 osób, 

 miejsce stażu: Hiszpania



PODSUMUJMY:

7 razy nasze projekty skutecznie stawały do konkursu   

uzyskując wysokie oceny i akceptację komisji, 



 255 uczniów odbyło dotąd   
staże w Hiszpanii i Holandii

 kolejnych 40 uczniów wyjedzie w maju 
2017 i 2018 roku na następny staż do 
Hiszpanii



Łączna wartość projektów LdV oraz erasmus + 
w latach 2003 – 2018

opiewa na kwotę 678 800 … euro.



Uczniowie 
uczestnicząc w 
programie  LdV 
lub erasmus + 
mają większą 
szansę:

 poszerzyć kompetencje zawodowe, językowe i społeczne
 kształtować  samodzielność oraz odpowiedzialność w pracy 
 doskonalić  kompetencje zawodowe wg standardów zagranicznych
 poznając  inne środowisko nauczyć się współpracy 

w odmiennym, międzykulturowym  otoczeniu 
 przyswajać wzorce oparte na szacunku i tolerancji.



Szkoła przez udział w programie:
 wzbogaca ofertę form kształcenia 
przybliża kształcenie zawodowe swoich uczniów do realiów 

i wymogów współczesnego rynku pracy
daje uczniom możliwość poznania innych krajów UE, standardów 

życia, pracy, relacji międzyludzkich oraz nawiązania nowych 
kontaktów, tak prywatnych, jak i zawodowych.



Udany i wieloletni udział w programach LdV oraz 
erasmus +  można  uznać za ważną, atrakcyjną 

i pożyteczną propozycję adresowaną do uczniów. 
Udział w projektach korzystnie wpływa na 

wizerunek naszego Zespołu Szkół i dodaje mu 
prestiżu. Jesteśmy z tego dumni, dlatego chcieliśmy 

podzielić się z Państwem naszymi refleksjami.



DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM  ZA UWAGĘ ;)




