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1. Czym jest program Leonardo da Vinci?

Program Leonardo da Vinci to jeden z europejskich programów edukacyjnych, których podstawowym
założeniem jest  budowanie Europy bez granic  w celu  m.in.  poprawy,  jakości  kształcenia,  nadania 
edukacji wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty na wszystkich 
szczeblach nauczania rozpowszechniania języków państw członkowskich, propagowania wspólnych 
wartości i  dziedzictwa kulturowego promowania edukacji  ustawicznej, wykorzystania do kształcenia 
najnowszych technologii.
Program Leonardo da Vinci jest kontynuacją wcześniej realizowanych działań Wspólnoty w ramach
programu  Comett,  który  został  powołany  w  1985  roku  w  celu  umacniania  współpracy  między 
przemysłem  i  uczelniami  w  zakresie  edukacji  w  technologiach  wysoko  zaawansowanych  oraz 
programu Petra zainicjowanego w1989 roku i dotyczącego kształcenia i przygotowania młodzieży do 
dorosłego życia  zawodowego,  którego celem było  podniesienie  poziomu kształcenia  zawodowego 
młodzieży na potrzeby wspólnego rynku.
Program o nazwie Leonardo da Vinci został zatwierdzony w 1994 roku decyzją Rady Unii Europejskiej
do realizacji w latach 1995-1999 i miał na celu m.in. wspomaganie rozwoju międzynarodowej sieci  
współpracy  europejskiej  w  zakresie  doskonalenia  systemów,  metod  oraz  jakości  kształcenia  i  
szkolenia zawodowego, promowania równości szans w dostępie do kształcenia zawodowego kobiet i 
mężczyzn,  emigrantów,  ich  rodzin  oraz  osób  niepełnosprawnych.,  promowanie  umiejętności 
językowych, wspieranie rozwoju metod samokształcenia w miejscu pracy, kształcenia otwartego i na 
odległość.
W 1999 roku rada UE po konsultacjach zatwierdziła program LdV II na lata 2000-2006, który
skoncentrowany  był  na  doskonaleniu  systemów wstępnego  kształcenia  i  szkolenia  zawodowego, 
umożliwiającego dostosowanie się i przekwalifikowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy, poprawie, 
jakości i dostępności dokształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego, promowania i poszerzania 
zakresu  innowacji  w  procesie  kształcenia  zawodowego  przez,  m.in.  opracowanie  nowatorskich 
programów nauczania,  materiałów dydaktycznych  oraz  wykorzystania  narzędzi  informatycznych  w 
kształceniu zawodowym.
Program przeznaczony był dla instytucji i organizacji mających osobowość prawną np. szkół
zawodowych, uczelni, przedsiębiorstw, instytutów badawczych zaangażowanych w rozwój kształcenia 
zawodowego.
Polskie instytucje mogły korzystać z Programu Leonardo da Vinci już od 1998 roku.
Obecnie Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej
„Uczenie się przez całe życie - Lifelong Learning Programme. Będzie on realizowany od 1 stycznia  
2007 r. do końca grudnia 2013 r.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie 
innowacyjnych  rozwiązań  edukacyjnych  dla  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych.  Wspiera  także 
rozwiązania  zwiększające  przejrzystość  i  uznawalność  kwalifikacji  zawodowych  w  krajach 
europejskich,  a  także  działania  wzmacniające  jakość  kształcenia  zawodowego  i  ustawicznego. 
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, 
w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program 
Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci 
i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje 
umiejętności  według  nowoczesnych  standardów.  Niezwykle  ważne  jest  przy  tym  kształtowanie 
otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się 
do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. 
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Rozwój innowacji i modernizacja  systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. 
projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w 
ramach projektów wymian i staży. Nowością w programie będą tzw. Projekty Partnerskie Leonardo (od 
2008 roku). 

Wnioski  mogą  składać  szkoły  zawodowe,  instytucje  kształcenia  ustawicznego,  firmy  szkoleniowe, 
przedsiębiorstwa,  partnerzy  społeczni  i  ich  organizacje,  organizacje  branżowe,  izby przemysłowo-
handlowe,  podmioty  świadczące  usługi  doradztwa zawodowego i  poradnictwa,  ośrodki  badawcze, 
organizacje non profit i organizacje pozarządowe. Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania 
współpracy  międzynarodowej  i  organizacji  wyjazdów na  staże  zagraniczne,  pozwalają  doskonalić 
warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.

2. Informacje o stażu

 Promotorem projektu:  „Staże budowlane w Niemczech początkiem rozwoju ścieżki zawodowej 
na europejskim rynku pracy „  programu  jest Zespół Szkół Nr1 Ostrowi  Mazowieckiej, natomiast 
beneficjentami, czyli uczestnikami, są uczniowie klas drugich i trzecich Technikum budownictwa .
W projekcie uczestniczyć będzie 34 uczniów w dwóch grupach oraz 4 opiekunów.  
Wybór uczestników stażu nastąpi w drodze rekrutacji na podstawie „Regulaminu rekrutacyjnego”.  

Planowane terminy realizacji projektu:

I grupa        16.03 – 29.04.2014 ośrodek w  Cottbus  ( 2 tygodnie)
II grupa       07.09 – 20.09.2014 ośrodek Frankfurt nad Odrą  ( 2 tygodnie)

Miejscem odbycia stażu oraz instytucją prowadząca szkolenie jest Zakład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. 
des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.), dalej BFW został utworzony 30.11.1990 r. jako 
instytucja użyteczności publicznej. Zgodnie ze statutem, zadaniem placówki jest wspieranie 
kształcenia zawodowego, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej. 
Od 2002 r. ośrodek legitymuje się certyfikatem jakości DIN ISO 9001:2000. BFW utrzymuje w regionie 
Brandenburgii Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które zajmują się kształceniem na poziomie różnych 
typów szkół zawodowych, dokształcaniem i przekwalifikowaniem zawodowym jak też różnymi innymi 
zadaniami edukacyjnymi. Świadczy także usługi edukacyjne dla przedsiębiorstw przemysłu 
budowlanego zrzeszonych w izbie budowlanej jak też dla urzędu pracy. Wszystkie ośrodki kształcenia 
zawodowego współpracują ściśle z przemysłem, kompetentnymi izbami, szkołami wyższymi i 
uniwersytetami, związkami i innymi gremiami gospodarki, zarządami miejskimi i regionalnymi, 
urzędami pracy i innymi zakładami edukacyjnymi, są miejscami egzaminacyjnymi izb, 
odpowiedzialnych za średnie kształcenie podstawowe i edukację podnoszącą kwalifikacje zawodowe. 
BFW wraz ze swoimi uczniami i absolwentami bierze czynny udział w regularnie odbywających się 
zawodach porównujących osiągnięcia edukacyjne na poziomie landu Brandenburgii jak i Niemiec. 300 
stałych pracowników BFW zebrało na przestrzeni lat ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie 
kształcenia młodzieży, w tym młodzieży socjalnie poszkodowanej i posiadającej problemy z nauką, jak 
również na polu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych obywateli innych państw

3. Główne cele projektu

- zapoznanie się z nowymi trendami i technologiami w budownictwie

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie robót budowlanych

- podwyższenie poziomu wykształcenia zawodowego uczniów do standardów europejskich

- lepsze przygotowanie do zaliczenia kwalifikacji zawodowych

- doskonalenie umiejętności językowych (w tym techniczno-zawodowego)

- zwiększenie możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

- poznanie systemu kształcenia zawodowego w Niemczech,

- włączenie instytucji zagranicznej do współpracy ze szkołą.

- poznanie nowych form i metod uczenia się 
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Tematy do realizacji  podczas stażu:

1. Tematy zawodowe:
-   murowanie przy zastosowaniu różnych technik (np. na wcisk, ze spoiną pustą),
-   murowanie murów grubych z zastosowaniem różnych wiązań (np. krzyżykowego, pospolitego),
-   murowanie narożników ścian,
-   wykonywanie bruzd, wnęk,
-   murowanie słupa, filara międzyokiennego, komina wolnostojącego,
-   murowanie ściany działowej z cegły i innych elementów ściennych,
-   wyznaczanie na podstawie dokumentów technicznych usytuowania ściany nośnej, ściany działowej
    i otworów.
2. Czynności kontrolno-korekcyjne:
-   badanie i ocenianie jakości używanych materiałów,
-   kontrolowanie zgodności wykonywanej pracy z dokumentacją techniczną,
-   kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wykonanie poprawek i napraw,
-   kontrolowanie czasu wykonywania robót,
-   obmiar wykonanych robót.

 4. Partnerzy projektu:

 Zespół Szkół Nr1  w Ostrowi Mazowieckiej – 
     organizacja wysyłająca
 Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-

Brandenburgii Frankfurt n/Odrą  w Niemczech 
     organizacja przyjmująca.

5. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

Zainteresowany  wyjazdem  uczeń  musi  wypełnić  Deklaracje  uczestnictwa,  List  motywacyjny  i 
Formularz  aplikacyjny.  Wymienione  dokumenty  należy  złożyć  do  10.01.2014r  u  koordynatora 
projektu:  V-ce dyrektora Ryszarda Kowalczyka.  W wyznaczonym terminie kandydat  będzie  musiał 
rozwiązać test kompetencji, mający na celu zbadanie  poziomu  języka niemieckiego. Na podstawie 
Formularza  aplikacyjnego  i  testu  powołana  komisja  rekrutacyjna  przeprowadzi  postępowanie 
rekrutacyjne  zgodnie  z  Regulaminem rekrutacyjnym.   Następnie  zostanie  sporządzona lista  osób 
zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowa. 

6. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

 Dyrektor  Zespołu Szkół Nr1 CKP – mgr inż. Grzegorz Jasionowski
 Koordynator projektu: V-ce dyr.  mgr  Ryszard Kowalczyk

7. Organizacja stażu.

1. Za organizację  wyjazdu na staż odpowiadają:

 Organizacja  Wysyłająca:  podróż,  ubezpieczenie,  zabezpieczenie  kosztów  utrzymania  oraz 
kosztów organizacji stażu (w tym: programu pedagogicznego, językowego, kulturowego) 

  Organizacja  Przyjmująca: organizacja  stażu  i  monitorowanie  jego  przebiegu  na  miejscu, 
organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, wycieczki oraz zagospodarowanie 
czasu wolnego.

2. Ze środków w wysokości 128 574,08 PLN  projektu pt „Staże budowlane w Niemczech 

początkiem rozwoju ścieżki zawodowej na europejskim rynku pracy „  zostaną opłacone 
koszty  i świadczenia  uczestników :

 koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w 
miejscu stażu),

 koszty ubezpieczenia,
 kieszonkowe – wypłacone przed wyjazdem
 koszty  pobytu  (  nocleg,  wyżywienie,  program kulturowy na miejscu stażu)   – wydatki  te  będą 

regulowane przez ZS Nr1   bezpośrednio z organizacją partnerską.



 koszty przygotowania do wyjazdu (kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe) oraz zarządzanie 
projektem.
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3.  Przed wyjazdem z każdym uczestnikiem stażu zostanie podpisana umowa.
4.  Uczestnik nie ponosi żadnych opłat wynikających z udziału w Projekcie. 

8. Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym 55 godzinnym programem przygotowania 
pedagogicznego, kulturowego i językowego. Zakwalifikowani kandydaci na staż oraz dwie pierwsze 
osoby  z  listy  rezerwowej    mają  obowiązek  czynnego  uczestniczenia  we  wszystkich  zajęciach 
przygotowujących  do  wyjazdu  na  staż.  Dwie  nieusprawiedliwione  nieobecności  dyskwalifikują 
kandydata do udziału w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 Szkolenie  to  zapewni  uczestnikom poznanie  metod  pracy  w  grupie  osób  różnych  narodowości,  
różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckim przedsiębiorstwie oraz w obcym kraju, a także 
wzbogaci język niemiecki o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Każdy z uczestników otrzyma 
materiały pomocnicze związane z programem pedagogiczno, kulturowo i językowym .

9. W trakcie i po stażu Uczestnik stażu zobowiązuje się:

 1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu.
 2. Realizować zadania i polecenia zlecone przez opiekuna stażu.
 3. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich
    nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika.
 4. Do prowadzenia dzienniczka stażu w formie tradycyjnej  oraz codziennie jego uzupełnianie.

 5. Po zakończeniu stażu do wypełnienia raportu  w programie   MobilityTool.  Każdy beneficjent
      otrzyma login i hasło do programu. Raport powinien być przygotowany nie później niż 1 miesiąc po
      ukończeniu stażu       
 6.  Po powrocie do szkoły przedłożyć dokumentację przebiegu stażu i ocenę wraz z opinią uzyskaną
       w miejscu odbywania praktyki.    
 7. Do uczestnictwa w  konferencji podsumowującej  projekt oraz działań mających na celu
      upowszechnianie i promowanie rezultatów projektu.     
 8 . Do ścisłego  przestrzegania regulaminu stażu pod rygorem wykluczenia z uczestniczenia w projekcie. 
 9.  Zapoznać się z terminarzem realizacji projektu

10. Dokumenty potwierdzające odbycie stażu.

Uczestnicy stażu po jego ukończeniu otrzymają  dokument Europass Mobility, potwierdzający nabycie 
konkretnych umiejętności. Instytucja przyjmująca Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 
Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii w Cottbus  wystawi własne certyfikaty 
potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności. Przed wydaniem certyfikatu zostanie dokonana  
ocena stopnia realizacji założeń programowych stażu, której to oceny dokonają pracownicy instytucji 
przyjmującej  w Niemczech przy pomocy opiekunów stażu z ramienia organizacji wysyłającej na 
podstawie ćwiczeń zaliczeniowych wykonywanych przez uczestników wyjazdu ( w formie 
indywidualnej lub grupowej).
 Wydane dokumenty ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawca szkołą czy miejscem stażu a co 
za tym idzie zwiększają szansę  na znaleźnie pracy. 

UWAGA!  Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi autor. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
                wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.

11. Przydatne strony internetowe

www.efs.gov.pl
www.europass.org.pl
www.frse.org.pl
www.leonardo.org.pl
www.bfw-bb.de

http://www.efs.gov.pl/
http://www.bfw-bb.de/
http://www.leonardo.org.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://www.europas.org.pl/
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