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Projekt mobilności osób uczących się w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i 
absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe, Konkurs 2014 

 

     W ramach tego programu  

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych  

realizuje w roku szkolnym 2014/2015  

projekt  

„Zostań architektem swojej przyszłości”   

2014-1-PL01-KA102-000422 

  

   

 



Projekt dotyczy dwutygodniowej praktyki 
zawodowej  

w ramach kształcenia zawodowego młodzieży  
uczniów klasy pierwszej, trzeciej i czwartej  

technikum  
o kierunku technik architektury krajobrazu.  

 

Wyjazd na praktyki  planowany jest  
od 15 -28 marca 2015 roku,  
grupa liczyć będzie 16 uczniów  
i 2 opiekunów. 

Miejscem praktyki jest Frankfurt nad Odrą. 



Zajęcia obejmować będą: 

 
- zapoznanie  się z historycznymi i nowoczesnymi  
 miejscami architektury krajobrazu;   
- umiejętność posługiwania się narzędziami pomiaru; 
- prowadzenie pomiarów poziomu gruntu  
 oraz przygotowywanie powierzchni za pomocą  
 sprzętu do niwelowania; 
- wprowadzenie do mierzenia długości,  
 kierunków i kątów za pomocą różnorodnych  
 narzędzi mierniczych; 
- wytyczanie profili długości, profili poprzecznych, łuków, 
- osadzanie krawężników; 
- brukowanie z kamienia naturalnego i betonu w różnorodnych wiązaniach, 
- projektowanie i brukowanie dekoracyjne; 
- zagęszczanie powierzchni. 



Program będzie przeprowadzony  
podczas praktycznej nauki zawodu  

zgodnie z metodyką niemiecką 
 pod nadzorem doświadczonych instruktorów. 

 
 Celem projektu jest przede wszystkim : 

 rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą,  

 rozwój osobisty,  

 doskonalenie językowe,  

 poszerzenie horyzontów światopoglądowych,  

 poznanie kultury pracy w Niemczech.  

 

  Organizacja partnerska przygotuje dla każdego uczestnika:  

• certyfikat potwierdzający zakres odbytego szkolenia w BFW 

  i nabyte umiejętności. 

• dokumentu Europass Mobility - dokument ten będzie  

 poświadczeniem uczestnictwa w europejskiej ścieżce szkolenia,  

 wykazując umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą.  



Organizator zapewni uczestnikom  
kompleksową pomoc w przygotowaniach do podjęcia stażu,  
pobytu w Niemczech  
oraz w powrocie do kraju i ocenie rezultatów.  
 
W szczególności szkoła zapewnia: 
 szkolenie pedagogiczno-kulturowo-językowe uczestników, 
 transport z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego i z powrotem 
  zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu za granicą  
(za pośrednictwem partnera przyjmującego, dysponującego odpowiednim 

zapleczem hotelowym),  
 uzyskanie dokumentów uprawniających do leczenia za granicą w ramach 

ubezpieczenia społecznego 
  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i 

pobytu za granicą oraz od odpowiedzialności cywilnej, 
 organizację czasu wolnego. 



Rekrutacja 

• Regulamin dostępny na stronie 

 miedzyswiec.xon.pl 

• Rekrutacja do 10 stycznia 2015r. 

• Uczeń składa stosowne dokumenty  

• Publikacja list osób zakwalifikowanych 

 i rezerwowych do 16 stycznia 2015r. 

• Zakończenie rekrutacji  23 stycznia 2015r. 



Całość projektu finansowana jest ze 
środków unijnych.  

 

Kwota dofinansowania  wynosi 

 26 200,00 EUR ( 109 888,04 PLN) 

 

Kwota dofinansowania na ucznia    1468 EUR. 

 





WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PROJEKTU  

GRATULUJEMY  

I ŻYCZYMY SUKCESÓW 
 

 


