
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi  

jest placówką oświatową, która:

• inwestuje w ucznia, jego wiedzę i rozwój 

kluczowych umiejętności 

• profesjonalnie kształci przyszłego pracownika 



ZSETH w Łodzi to Lider regionu 

posiadający duże doświadczenie 

w organizowaniu praktyk zawodowych 

za granicą. 

Projekty współfinansowane ze środków UE 

realizuje od 2011 roku.



Do tej pory zrealizowano:

− 3 projekty w ramach PO KL (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

− 1 projekt w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da 
Vinci 

− 3 projekty w ramach programu Erasmus+, w tym jeden z wykorzystaniem 
systemu ECVET 

− 2 projekty w ramach programu POWER tj. Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, zrealizowane z wykorzystaniem systemu ECVET 

(jedyne takie projekty zrealizowane w Łodzi)

− 3 projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Aktualnie szkoła realizuje: 

− 1 projekt w ramach programu POWER, z wykorzystaniem systemu 

ECVET, z partnerem hiszpańskim

− 3 kolejne projekty współfinansowane ze środków UE w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2026



ZAGRANICZNE PRAKTYKI  ZAWODOWE

TO PRZEPUSTKA DO WYMARZONEJ KARIERY

ZGODNIE Z WYBRANYM KIERUNKIEM 

KSZTAŁCENIA!



Głównym celem zrealizowanych praktyk 

poza granicami kraju, było poszerzenie doświadczeń 

zawodowych uczniów na zagranicznym rynku pracy, 

a także zdobycie cennych umiejętności pracy 

w międzynarodowym zespole. 



Efekty realizacji projektów dla uczniów

− Uczniowie kształtowali oczekiwane przez pracodawców praktyczne umiejętności 

zawodowe zawarte w podstawie programowej, ale również wykraczające poza 

nią, co stanowiło rzeczywistą wartość dodaną.

− Uczniowie uzyskali dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności:

➢ Dokument Europass Mobilność honorowany na obszarze całej Europy;

➢ Indywidualny Wykaz Osiągnięć, przygotowany przez naszą szkołę 

i potwierdzony przez zagranicznego pracodawcę;

➢ Certyfikat i Zaświadczenie Dyrektora szkoły o odbyciu praktyki zawodowej 

i zajęć przygotowawczych;

➢ Referencje wystawione dla najlepszych uczniów przez firmy, w których odbywali 

praktykę zawodową, co stanowiło dodatkowy atut na krajowym i europejskim 

rynku pracy.



Efekty realizacji projektów dla szkoły:

− Europejski wymiar kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży w ZSETH.

− Realizacja polityki Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym 

bezrobociem, wśród osób młodych.

− Promocja szkolnictwa zawodowego.

− Wzrost zatrudnienia absolwentów ZSETH na rynku pracy.

− Udział ZSETH w projektach współpracy europejskiej jest pozytywnym sygnałem 

dla pracodawców i środowiska lokalnego, że szkoła dokłada wszelkich starań 

w procesie tworzenia bardziej nowoczesnego, dynamicznego, zaangażowanego 

i profesjonalnego środowiska wewnątrz organizacji, co skutkuje bardzo dobrą 

współpracą. 

− Wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemnego uczenia się z partnerem 

zagranicznym.



Dziękuję za uwagę


