
                                      

Projekt:     ”Staże w branży turystycznej i transportowej Unii Europejskiej” 
Nr Projektu: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016191 

 

Tytuł projektu: „Staże w branży turystyczno-transportowej Unii Europejskiej“ 

Numer projektu: POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016191 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Całkowita wartość projektu: 341 768,42 PLN 

Wysokość dofinansowania: 100% 

Czas trwania projektu: 31.12.2015r. – 30.12.2016r. 

Streszczenie projektu: 

            Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu. 

Partnerami w projekcie są: Lexema Working Experience na Malcie oraz Esmovia w Hiszpanii. 

Uczestnikami projektu była grupa 32 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik logistyk, technik 

spedytor, technik ekonomista oraz technik hotelarstwa. Uczestnicy projektu odbyli 4 tygodniowe staże 

w 2 grupach 16-osobowych w placówkach partnerskich w St Julian’s na Malcie i Walencji w 

Hiszpanii. Czas trwania projektu to 12 miesięcy, natomiast czas trwania poszczególnych staży to 4 

tygodnie. Głównym celem projektu była realizacja 160-180 godzinnych praktyk zawodowych za 

granicą przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu jak również zdobycie 

umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez grupę uczniów nazej szkoły. 

Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów szczegółowych:  zapoznanie się z 

maltańskimi i hiszpańskimi  standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z 

typowym w danym kraju wyposażeniem stanowisk pracy, wykonywaniem pracy i usług, narzędziami 

pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, z 

obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samej kultury bezpiecznej pracy. Uczestnicy 

projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży turystyczno-usługowo-transportowej, 

doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Założeniem 

projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych 

w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku 

pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i 

jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających 

ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe. Miejsca realizacji poszczególnych wymian, 

to placówki partnerskie na Malcie i w Hiszpanii, które dzięki swojej wszechstronności, znakomitej 

bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców, pozwolą na pełną realizację programów staży 

i osiągnięcie celów projektu. Wszystkie placówki zapewniają ponadto opiekunów merytorycznych 

projektu, organizację zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników projektu i realizację programów 

kulturowych.    

 


