


KONFERENCJA 

PODSUMOWUJĄCA 

PROJEKT  

„EUROPEJSKIE KOMPETENCJE 

SZANSĄ NA SUKCES” 

GORZÓW WLKP. , 25.05.2017 R. 



PROGRAM:  

„Erasmus +” 
 

SEKTOR:  

Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 

118 560 € 



CZAS REALIZACJI:  

01.06.2015 – 31.05.2017 
 

PARTNERZY:  

  HISZPANIA (Walencja) 

Europa: Movilidad Estudiantil (EME)  

 

  NIEMCY (Lipsk) 

Vitalis Betreuungsgesellchaft für Modellprojekte GmbH 



Główne cele realizowanego projektu: 

• zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, 

• zdobycie wiedzy o nowych trendach w gastronomii                             

i hotelarstwie, 

• poznanie nowoczesnego wyposażenia obiektów hotelarsko – 

gastronomicznych, 

• wykreowanie mobilności zawodowej, 

• doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej 

zwłaszcza w języku obcym, 

• doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów                           

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy, 

• doskonalenie znajomości języka niemieckiego                             

i angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka 

branżowego. 



DZIAŁANIA:  
 
  przygotowanie językowe  
 
  przygotowanie kulturowe  

 
  przygotowanie pedagogiczne 
 
  przygotowanie organizacyjne 

 
  4tg praktyki zagraniczne 



UCZESTNICY:  

Uczestnikami projektu  

była grupa uczniów klas 2-3 

Technikum nr 3 

 48 os.  
16 os. – technik hotelarstwa 

32 os. – technik żywienia i usług 

gastronomicznych 



 

 

  Warunki udziału w projekcie: 

 złożenie wymaganej dokumentacji w rekrutacji, 

 przystąpienie do testu kompetencji z języka 

niemieckiego/angielskiego w wyznaczonym 

terminie, 

 zakwalifikowanie się na listę uczestników 

projektu, 

 pozytywna opinia wychowawcy, 

 rozmowa z koordynatorem i pedagogiem szkolnym, 

 posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, 

 uregulowane wszelkie zobowiązania wynikające                          

z Regulaminu Szkoły. 



Praktyki zawodowe                         

w Lipsku  

 
23.05 – 17.06.2016r. 



Technik hotelarstwa 
 



Przygotowanie 

organizacyjne 



Przygotowanie 

językowo-kulturowe 



Przygotowanie 

pedagogiczne 



Zakłady pracy                  

w Lipsku  

 



Arena City Hotel **** 





Via City Hotel*** 





Markgraf Hotel **** 



Amadeo Hotel *** 



Schlafgut Appartement Hotel*** 





Schlafgut Pension 



Zakwaterowanie 

 i wyżywienie 





Berlin 









Drezno 





Ogród zoologiczny w Lipsku 



Lipsk 



CERTYFIKATY 



Praktyki zawodowe                         

w Walencji  

 
 I GRUPA   05.10 – 30.10.2015 

II GRUPA   06.03 – 31.03.2017 



Technik żywienia                                       
i usług gastronomicznych 



Przygotowanie 

organizacyjne 



Przygotowanie 

językowo-kulturowe 



Przygotowanie 

pedagogiczne 



Zakłady pracy                  

w Walencji  

 



Arena City Hotel **** 





 





 



 







 



 



 





 



 







 







 



 





Restaurante Siddharta 



Dulces Caprichos De Mi Abuela 



Zakwaterowanie 

 i wyżywienie 



Benidorm 



Altea 



Fabryka  

Czekolady VALOR 



Muzeum  

ognia 



Święto ognia 

Fallas 











Mascleta 





Miasto  

Sztuki i Nauki 



Oceanarium 



Biopark 



Park  
Guliwera 



Walencja 



CERTYFIKATY 



4 tg pobyt w Niemczech i Hiszpanii przyczynił się do: 

 wzrostu umiejętności zawodowych (potrafimy zarządzać 

czasem wolnym, finansami, mamy większe umiejętności 

zawodowe w zakresie obsługi konsumenta, przygotowania 

potraw) 

 zwiększenia poziomu motywacji (wzrost motywacji                         

do nauki, zwłaszcza do języków obcych, wzrost wiary                       

we własne możliwości) 

 poszerzenia kompetencji kulturowych (tolerancja, zmiana 

postaw, opinii wobec odmienności kulturowych, poznanie 

historii i kultury obcego kraju) 

 wzrostu kompetencji osobistych (podniesienie poziomu 

samooceny, poprawa wizerunku, autoprezentacji, wzrost 

samodzielności, większa obowiązkowość, radzenie sobie                

ze stresem i nabycie umiejętności komunikacji                                    

i współpracy w grupie) 



UPOWSZECHNIENIE 

REZULTATÓW 

PROJEKTU 
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