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

 
• Dwutygodniowy staż zagraniczny odbył 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. 



• W ramach walidacji nabytych umiejętności 
uczestnicy stażu otrzymali 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. 

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



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) 



• 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. 







• 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 



• Pełne wyżywienie, bazę noclegową: pokoje 2-osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym (wc + prysznic), TV i wifi oraz 
zaplecze rekreacyjno-sportowe. 



• Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad 
uczestnikami w trakcie warsztatów. 

 
• Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego:  

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

 



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

• ZST zakupił uczestnikom karty telefoniczne 
tego samego operatora. 

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



• ZST uzyskał dla wszystkich uczestników 
dokumenty uprawniające do leczenia za granicą 
w ramach ubezpieczenia społecznego (karta 
EKUZ). 

• ZST ubezpieczył uczestników Projektu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NWW-25 000 €) odpowiedzialności 
cywilnej (OC- 12 500 €) oraz kosztów leczenia (KL- 50 000 €). 

• ZST zapewnił kieszonkowe uczestnikom stażu. 

• ZST wyposażył uczniów  
w odpowiednią do branży 
odzież ochronną. 



• 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 





3 lutego- 20 kwietnia- kurs  języka niemieckiego zawodowego (30 h) 
prowadzony  przez Panią Małgorzatę Wołoszczuk 



Projektowanie ogrodów: nabycie umiejętności 
wykorzystania AutoCada do przedstawiania 
rysunkowej części dokumentacji technicznej, 
nabycie umiejętności wykonywania modelu (np. 
makiety) stanowiącego zobrazowanie przestrzenne 
dokumentacji technicznej ogrodu. 

8 kwietnia- 2 maja- warsztaty tematyczne zawodowe (15 h) prowadzane przez 
Panią Ewę Matras- architekta, nauczyciela przedmiotów zawodowych. 



29 marca- 12 kwietnia- warsztaty/ wykłady tematyczne zawodowe (12 h) 
prowadzone przez Panią Anetę Rajtakowską, nauczyciela przedmiotów 
zawodowych.  

TEMATYKA ZAJĘĆ: Europejskie ogrody- zmienność ogrodu w czasie, nawarstwienia 
historyczne, inspiracje, które można wykorzystać we współczesnych ogrodach. 
Hydrotechnika i aquaflora- budowa oczka wodnego krok po kroku. Urządzanie rabat, 
dekorowanie fasad, zakładanie trawników. 



12 lutego 2014 r- warsztaty z komunikacji 
interpersonalnej (5 h) prowadzone przez Panią 
Katarzynę Rybczyńską- specjalistę z Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział 
Ekonomiczny w Opolu. 

Bariery komunikacyjne: najczęstsze problemy/ 
błędy związane z przekazywaniem informacji, 
udzielanie informacji zwrotnej. 

TEMATYKA ZAJĘĆ: 

Komunikacja interpersonalna: style 
komunikowania się, techniki aktywnego słuchania, 
techniki zadawania pytań. 



5 kwietnia- warsztaty z realioznawstwa (2 h) prowadzone przez Panią Małgorzatę 
Kurpiel- Zastępcę Dyrektora Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nysie.  

Ogólne wiadomości o Niemczech- 
położenie, klimat, ustrój 
polityczny, święta państwowe, 
kuchnia narodowa, kraje 
związkowe. Rola Niemiec  
w procesie integracji UE. Stosunki 
polsko- niemieckie w ujęciu 
historycznym oraz polityka 
zagraniczna po zjednoczeniu 
Niemiec. Charakterystyka regionu 
Brandenburgii- położenie, 
gospodarka, kultura, praca i dzień 
codzienny. 

TEMATYKA ZAJĘĆ: 



24 stycznia 2014 r-  spotkanie z Panem Krzysztofem Kowalczykiem- 
nadinspektorem pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.  

23 kwietnia 2014 r- zajęcia 
przygotowawcze do odbycia  
stażu zagranicznego prowadzone  
przez Pana Andrzeja Radeckiego- 
Kierownika Kształcenia Prak-
tyczngo 







W maju br. w ramach upowszechniania rezultatów projektu „W europejskim stylu- 
aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie” wśród jego beneficjentów został ogłoszony konkurs 

na projekt koncepcji zagospodarowania terenu działki z elementem wodnym dla 
istniejącego budynku jednorodzinnego, zamieszkałego przez rodzinę wielopokoleniową.  

Opiekunem merytorycznym konkursowych prac była Pani architekt Ewa Matras. 
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