
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za 

wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. 

 

jest realizowany w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla 
osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego  w obszarze edukacji  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

Priorytet 3- Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie 3.4- Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie 

Poddziałanie 3.4.2- Upowszechnianie uczenia się przez całe życie 

 
 



jest realizowany  przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy  wsparciu 
finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Maksymalne dofinansowanie projektu to 157 616 PLN. 

 
UMOWA: ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37003 

 

Projekt  

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, KE nie odpowiada za 

wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. 





• Projekt zakłada uczestnictwo grupy  20 
uczniów/uczennic klas drugich i trzecich 
technikum architektury krajobrazu.  

 
• Dwutygodniowy staż zagraniczny odbędzie się  

w maju 2014 roku w Zakładzie Promowania 
Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu 
Budowlanego Berlina i Brandenburgii (ośrodek 
szkoleniowy we Frankfurcie). 
 



• Udoskonalenie umiejętności zawodowych 
uczniów kształcących się w zawodzie technik 
architektury krajobrazu w zakresie tworzenia 
obiektów małej architektury krajobrazu: oczek 
wodnych i stawów. 

• Poprawa efektywności wykorzystania umiejętności 
praktycznych w przyszłej pracy zawodowej. 

• Zwiększenie kompetencji językowych uczniów w zakresie 
praktycznego zastosowania języka niemieckiego 
zawodowego. 



• Rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej  
i społecznej uczestników, wzrost umiejętności pracy w zespole. 

• Poprawa współpracy pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcami  
u których młodzież odbywa zajęcia praktyczne. 

• Podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych 
pod kątem promowania mobilności i konkurencyjności na 
europejskim rynku pracy. 

• Eliminacja barier społecznych, komunika-
cyjnych i finansowych uczniów. 



• Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 
Związku Zawodowego Przemysłu Budowlanego 
Berlina i Brandenburgii. 

• Ośrodek jest kompetentnym  
centrum ds. kształcenia, 
podnoszenia kwalifikacji  

i szkolenia. 

• http://www.bfw-bb.de 



• Wrzesień 2010 r. weryfikacja i ocena 
partnera przez Dyrekcję Zespołu 
Szkół Technicznych: Panią Dyrektor 
Henrykę Sępek i Panią Wicedyrektor 
Zofię Goleniowską. 

• Kwiecień-maj 2013 r.– staż 
zagraniczny 20 uczniów technikum 

budowlanego. 



• Zakwaterowanie młodzieży  
w akademiku i wyżywienie 
(trzy posiłki dziennie). 

• Dostęp do nowoczesnego wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych znajdujących się w warsztatach, 
pracowniach komputerowych oraz w salach do pracy 
teoretycznej. 
 



• Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad 
uczestnikami w trakcie warsztatów. 

 
• Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego:  

np. wycieczki kulturalno-zawodowe, rozgrywki 
sportowe, zajęcia socjalno-kulturowe. 

 

















• Zagadnienia z obszaru urządzania  
i pielęgnacji ogrodów, ukierunkowane 
przede wszystkim na budowę małych 
obiektów architektonicznych: oczek 
wodnych i stawów. 

• Zagadnienia dotyczące prac związa-
nych z sadzeniem, przesadzaniem  
i pielęgnacją elementów roślinnych. 

• Zagadnienia związane  z zakładaniem 
trawników, kwietników i rabat oraz 
odbiorem robót 



Wypełnienie przez 
kandydata Deklaracji 
uczestnictwa 

Wypełnienie przez 
kandydata Ankiety 
rekrutacyjnej 

Zakwalifikowanie 
kandydata do udziału  
w projekcie przez 
Komisję rekrutacyjną 
zgodnie  
z Regulaminem 
rekrutacji 



I ETAP 
WYŁONIENIE GRUPY 26 OSÓB DO 
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
PRZYGOTOWAWCZYCH. 

KRYTERIA NABORU 

1. ŚREDNIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH- max. 5 pkt. 

2. ŚREDNIA OCEN Z ZAJĘĆ 
PRAKTYCZNYCH- max 3 pkt. 

3. ZNAJMOMOŚĆ JĘZ. NIEMIECKIEGO- 
max. 3 pkt. 

4. OCENA Z ZACHOWANIA- max. 2 pkt. 

5. FREKWENCJA- max. 2 pkt. 

6. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA- max. 4 
pkt. 

II ETAP 

WYŁONIENIE PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ 
PRZYGOTOWAWCZYCH GRUPY  20 OSÓB-  
UCZESTNIKÓW STAŻU WE FRANKFURCIE 

KRYTERIA NABORU 

1. FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH 
PRZYGOTOWAWCZYCH- max. 6 pkt.  
(z każdych zajęć) 

2. AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH- max. 6 
pkt. (z każdych zajęć) 

3. WYNIKI PRAC SPRAWDZAJĄCYCH- 
max. 8 pkt. (z każdych zajęć) 



UCZNIOWIE, KTÓRZY 
NIE ZOSTALI 
ZAKWALIFIKOWANI 
DO UDZIAŁU W 
STAŻU Z POWODU 
BRAKU MIEJSC 
ZOSTANĄ 
UMIESZCZENI NA 
LISCIE REZERWOWEJ 

OD DECYZJI KOMISJI 
REKRUTACYJNEJ 
KANDYDATOWI 
PRZYSŁUGUJE PRAWO 
ODWOŁANIA DO 
KOORDYNATORA 
PROJEKTU W CIĄGU 7 
DNI (LICZĄC OD 
OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
REKRUTACJI PRZEZ 
WYCHOWAWCĘ- PO 
KAŻDYM Z ETAPÓW)  

PIERWSZY ETAP 
REKRUTACJI 
ZOSTANIE 
ZAKOŃCZONY W 
STYCZNIU 2014 R. 
NATOMIAST DRUGI 
ETAP NIE PÓŹNIEJ NIŻ 
15 KWIETNIA 2014 R. 

TERMIN PRAKTYKI 
ZAGRANICZNEJ 5- 16 
MAJA 2014 R (wyjazd 
4 maja- powrót 17 
maja) 



• Zajęcia z języka niemieckiego- 30 h 
• Zajęcia z przedmiotów zawodowych- 27 h 
• Warsztaty z komunikacji interpersonalnej- 5 h 
• Wykład z realioznawstwa- 2 h 
• Zajęcia przygotowawcze do odbycia stażu 

zagranicznego prowadzone przez Kierownika 
Kształcenia Praktycznego i Inspektora PIP- 4 h 

•  Wyposażenie uczestników w odpowiednią do 
branży odzież ochronną 



• Zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności 
zawodowych, językowych i interpersonalnych poprzez 
realizację celów projektu. 

• W ramach walidacji nabytych umiejętności 
uczestnicy stażu otrzymają dokument 
Europass Mobilność. 

• Dokument Europass Mobilność prezentuje w sposób 
jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy  
i doświadczeń zdobytych podczas praktyk i staży 
zagranicznych oraz potwierdza okres praktyki realizowanej 
za granicą. 



• ZST zapewnia przygotowanie uczestników do udziału  
w stażu zagranicznym poprzez organizację zajęć 
dodatkowych z przedmiotów zawodowych, zajęć 
językowych i interpersonalnych (zapewnia również 
materiały szkoleniowo-biurowe). 

• ZST zapewnia karty telefoniczne tego 
samego operatora. 

• ZST zapewni uczestnikom stażu podczas pobytu we 
Frankfurcie opiekę dwóch polskich nauczycieli. 



• ZST zapewnia pomoc w uzyskaniu dokumentu 
uprawniającego do leczenia za granicą w ramach 
ubezpieczenia społecznego (karta EKUZ). 

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NWW) , odpowiedzialności cywilnej (OC) i  zwrot kosztów 
leczenia (KL). 

• ZST zapewnia kieszonkowe uczestnikom stażu. 

• ZST wyposaży uczniów  
w odpowiednią do branży 
odzież ochronną. 



• BFW- partner niemiecki zapewni pełne wyżywienie, bazę 
noclegową: pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
(wc + prysznic), TV i WiFi oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe. 

• Uczniowie i Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych  
z realizacją projektu. 



1. Przejść pozytywnie procedurę rekrutacyjną. 
2. Wziąć aktywny udział w zajęciach przygotowawczych. 

3. Przygotować się do wyjazdu do Frankfurtu. 

5. Zdobywać nową wiedzę i umiejętności. 

6. Wziąć udział w wycieczkach kulturalno- zawodowych. 
7. Uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno- sportowych. 
8. Wypełniać ankiety, wykonywać zdjęcia i filmiki. 

4. Wyjechać na 2- tyg. staż 
do Niemiec. 

9. Wrócić bezpiecznie do kraju.  

10. Wziąć udział w przygotowaniu konferencji 
podsumowującej staż. 
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