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W dniach 13-16 marca 2018 roku w Liepaja na Łotwie odbyło się drugie spotkanie 

partnerów projektu pt. "Motivating young Europeans" realizowanego w ramach 

Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+. 

Organizatorem spotkania była szkoła LVT Liepajas Valsts Tehnikums. W spotkaniu 

wzięło udział 6 przedstawicieli instytucji partnerskich w Niemczech, 5 osób 

reprezentujących szkołę zawodową z Brescii we Włoszech.  Naszą szkołę reprezentowało 5 

osób: pani Agnieszka Stańczyk-Jabłońska - koordynator projektu oraz nauczyciele zajęć 

praktycznych i przedmiotów zawodowych pan Bogusław Franke, Damian Leśkiewicz, 

Mariusz Maślankowski oraz Marek Nowak. 

Celem spotkania było omówienie materiałów potrzebnych do opracowania 

międzynarodowego szkolenia motywacyjnego i międzykulturowego dla uczniów 

wyjeżdżających na staże zagraniczne.  

W czasie spotkania uczestnicy zwiedzili Agencję Inwestycji i Rozwoju Łotwy, 

pięciogwiazdkowy hotel Promenade oraz firmę AE Partner, która zajmuje się produkcją 

paneli elektrycznych, instalacją systemów elektrycznych oraz produkcją metalowych szafek 

i pojemników. Mieli także spotkanie z burmistrzem miasta Liepaja, podczas którego 

omówiono założenia projektu, a władze miasta zaprezentowały gałęzie przemysłu oraz 

kierunki rozwoju miasta. Podczas wizyty w hali do jazdy gokartami BSR „Blue Schock 

Race” mieli możliwość jazdy gokartami oraz wysłuchali prezentacji właściciela firmy o 

tym, w jak skomplikowany sposób doprowadził do jej założenia. 

Drugiego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili wyremontowaną i nowocześnie 

urządzoną szkołę partnerską LVT Liepajas Valsts Tehnikums oraz warsztaty szkolne. 

Poznali system edukacji, rolę szkolnictwa zawodowego na Łotwie oraz zalety dziennika 

elekronicznego. Koordynator ze szkoły zawodowej Heinrich-Emanuel-Merck-Schule 

(HEMS) w Darmstadt w Niemczech przedstawił cele i zadania potrzebne do opracowania 

szkolenia motywacyjnego i międzykulturowego. Każdy partner zaprezentował swoją szkołę, 

kierunki i zawody oraz swoje miasto.  

W ramach poznawania kultury i tradycji kraju partnerskiego uczestnicy zwiedzili 

halę koncertową „Great Amber Hall” i wysłuchali próby koncertu muzyki klasycznej. Hala 

została wybudowana w 2015r dla Orkiestry Symfonicznej w Liepaja, ale odbywa się w niej 

wiele różnych wydarzeń kulturowych. Zwiedzili także firmę SIA “Expedit Baltic”.   
Koordynatorzy projektu z każdej instytucji partnerskiej dokonali analizy budżetu. 

Omówili problemy związane z rezygnacją osób z wyjazdu na spotkanie i ustalili jak ich 

uniknąć na przyszłość - późniejsze kupowanie biletów lotniczych oraz ubezpieczenia 

zawierającego zwrot kosztów w wyniku rezygnacji danej osoby z wyjazdu. Zaplanowali 

zadania na najbliższe spotkanie w Płocku w dniach 11-14.06.2018 roku. 

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania wypełnili online ankietę oceniającą 

organizację spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie było perfekcyjnie zorganizowane. 


