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Podsumowanie realizacji projektu „Azymut na sukces” 

W terminie od 01.01.2017 do 31.12.2018  w ZSEiU realizowany był projekt „Azymut na sukces – 

program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy o dofinansowanie 

RPLD.11.03.01-10-0054/16-00. Łączna wartość projektu wynosiła ok 438 500 zł. 

Głównym celem Projektu było dostosowanie kierunku kształcenia zawodowego w zawodzie technik 

obsługi turystycznej prowadzonego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi do regionalnego rynku pracy 

we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 30 

absolwentów ZSEiU. 

W ramach projektu zrealizowaliśmy między innymi: 

 wsparcia merytoryczne dla 30 uczniów klas II, III i IV  w zawodzie technik obsługi turystycznej w 

zakresie pozyskiwania nowych kompetencji zawodowych w formie kursów i szkoleń oraz zajęć 

specjalistycznych: 

 szkolenie „Animator czasu wolnego” (realizacja „Akademia Rainbow”), 

 kursy „Rezydent Biura Podroży” oraz „Pilot Wycieczek” (realizacja „Kadry Turystyki”), 

 szkolenie „Perfekcyjna służba piętra” (realizacja „Krawat i muszka”), 

 zajęcia językowe z native speakerem z  języków obcych (angielski oraz hiszpański), 

 zajęcia zawodowe dla uczniów: „Turystyka uzdrowiskowa” oraz „Turystyka kulturowa”, 

 doradztwo zawodowe w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych,  

 wakacyjne staże zawodowe w hotelach (Vienna House Andel’s Lodz, Hotel Stare Kino –Cinema Residence 

Łódź, Hotel Focus Łódź, hotel Borowiecki w Łodzi oraz Amber Baltic w Międzyzdrojach), 

 dwa wyjazdy grup uczniów z nauczycielami na targi turystyczne World Travel Show 2017 w Warszawie 

oraz Tour Salon 2018 w Poznaniu,  

 doposażenie pracowni turystyczno-geograficznej w środki dydaktyczne – między innymi komputery, 

mapy, przewodniki i podręczniki do nauki zawodu,  

 doposażenie pracowni do nauki języków obcych w system audiowizualny, 

 podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach zawodowych „Dobre praktyki w biurze 

podróży”. 

 

Dzięki projektowi uczniowie mieli okazję zdobyć nowe umiejętności i kompetencje zawodowe, które zwiększą 

ich szanse na rynku pracy. Udział w zajęciach, staże oraz spotkania z doświadczonymi trenerami i pracownikami 

pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat różnych możliwości pracy w turystyce oraz zaplanowania swojego rozwoju 

zawodowego z uwzględnieniem własnych mocnych i słabych stron. Zajęcia terenowe i mnóstwo ćwiczeń dały szansę 

sprawdzenia się w zadaniach praktycznych. Dodatkowym bonusem było nabycie takich umiejętności jak  

autoprezentacja, skuteczne komunikowanie się i przekazywanie informacji, zachowanie w sytuacjach stresowych, 

trudnych i awaryjnych czy pierwsza pomoc przedmedyczna, które mogą być przydatne nie tylko w pracy zawodowej 

ale również w życiu prywatnym. Uczestnicy projektu wysoko ocenili przebieg i realizację proponowanych zajęć, 

szkoleń i staży.  

Należy również podkreślić, że dofinasowanie w ramach projektu pozwoliło doposażyć naszą placówkę w kolejny 

sprzęt, pomoce i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w kształceniu następnych roczników techników 

obsługi turystycznej. 



 
 

 

 


