
 

 

Projekt „Youth&Economy” w ramach Erasmus+ 
 

Drodzy Uczniowie IVLO! 

 

Zapraszamy Was do udziału w programie finansowanym z funduszy Unii 

Europejskiej w ramach Erasmus+ pt. „Youth&Economy”, którego koordynatorem jest 

nasza Szkoła, a który obejmuje współpracę z młodzieżą liceum Mongazon w Angers 

(Francja) oraz St. Johannis w Bremie (Niemcy). Udział w Projekcie jest bezpłatny. W 

Projekcie przewidziano dodatkowe wsparcie dla uczniów o szczególnych 

potrzebach zdrowotnych, ekonomicznych i edukacyjnych itd.. Projekt skierowany jest 

do uczniów klas pierwszych oraz drugich i będzie trwał do końca roku szkolnego 

2020/2021. W Projekcie może wziąć bezpośredni udział 28 uczniów naszej Szkoły (14 

uczniów uczących się jęz. francuskiego weźmie udział w wyjeździe do Francji i 14 uczniów 

uczących się jęz. niemieckiego wyjedzie na wymianę do Niemiec; obie grupy będą 

organizowały i uczestniczyły w spotkaniach w Polsce.) 

Jeżeli chcecie rozwijać własne umiejętności, jesteście kreatywni, macie potrzebę 

komunikowania się w językach obcych i lubicie wymiany młodzieżowe ten Projekt jest dla 

Was! 

Założeniem Projektu jest stworzenie Wam warunków do poszerzenia wiedzy w 

zakresie: 

➢ ekonomii i funkcjonowania gospodarki, 

➢ umiejętności pracy zespołowej, 

➢ komunikowania się w językach obcych: językami wymiany są j. angielski, j. 
niemiecki i j. francuski, 

➢ sprawnego posługiwania się nowymi technologiami komunikacyjnymi (TIK), 

➢ selekcjonowania i krytycznej analizy uzyskiwanych informacji, 

➢ analizowania rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i planów 
zawodowych, w tym wyboru kierunku dalszego kształcenia i własnej drogi 
zawodowej. 

 

  



 

 

Oto najważniejsze wydarzenia Projektu: 

 

MIEJSCE CZAS TYP DZIAŁANIA CEL 

IVLO Toruń 

(Polska) 

Styczeń 2020 

13-17.01.2020 

(5 dni) 

Przyjęcie 

korespondentów 

z Francji 

i Niemiec 

„Spot reklamowy” 

Analiza wybranych reklam oraz 

tworzenie bilbordu, reklamy lub filmiku 

reklamowego własnej szkoły oraz zajęcia 

integracyjno-sportowe i służące 

poznawaniu kultury państwa gospodarzy. 

Liceum 

Mongazon 

Angers 

(Francja) 

Maj 2020 

25-29.05.2020 

(5ni + podróż) 

Wyjazd na 

wymianę do 

Francji 

„Firmy na rynku lokalnym” 

Analiza motywów, które skłaniają ludzi 

do założenia własnej firmy, poznanie firm 

funkcjonujących na rynku lokalnym oraz 

zajęcia integracyjno-sportowe i służące 

poznawaniu kultury państwa gospodarzy 

St.-Johannis 

Brema 

(Niemcy) 

Listopad 2020 

(5ni + podróż) 

Wyjazd na 

wymianę do 

Niemiec 

„Wejście na rynek pracy” 

Poszukiwanie zawodów przyszłości, 

wizyta w lokalnych firmach oraz zajęcia 

integracyjno-sportowe i służące 

poznawaniu kultury państwa gospodarzy. 

IVLO Toruń 

(Polska) 

Marzec 2021 

(5 dni) 

Przyjęcie 

korespondentów 

z Francji 

i Niemiec 

„Idea przedsiębiorczości- wczoraj i dziś”  

to myśl przewodnia międzynarodowej 

konferencji ekonomicznej dla uczniów 

szkół średnich którą zorganizujemy przy 

wsparciu UMK w Toruniu, Uniwersytetów 

z Bremy i Angers. 

 

Teraz wiecie już wszystko lub prawie wszystko. Zapraszamy! 

Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie są zobowiązani do dostarczenia 

Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Projekcie – wzór dokumentu dostępny na 

stronie www. Szkoły i sekretariacie od 26.11.2019r. 

Czekamy na zgłoszenia w sekretariacie do 04.12.2019r.  

Ekipa koordynatorów 

Anna Schmelter 

Joanna Stępak 


