
Informacja o realizacji projektu dla  uczniów Technikum budownictwa

Już po raz kolejny Zespół Szkół Nr1  będzie realizować  projekt w ramach  Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyć będzie 34 uczniów w dwóch grupach 
Technikum budownictwa klas II i III  oraz 4 opiekunów. Tytuł projektu to „Staże budowlane w 
Niemczech początkiem rozwoju ścieżki zawodowej na europejskim rynku pracy”.  
Grupę partnerską tworzą: Zespół Szkół Nr 1 CKP w Ostrowi Mazowieckiej jako beneficjent  
projektu oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu 
Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes 
Berlin-Brandenburg e.V.) w Poczdamie jako instytucja przyjmująca.  Miejsce odbycia stażu 
Niemcy,  ośrodki   Frankfurt nad Odrą oraz Cottbus

Realizując projekt celem dla szkoły  jest podnoszenie jakości oraz  poziomu nauczania 
zawodowego i poszerzanie oferty edukacyjnej,  natomiast głównym celem jest rozwój 
zawodowy uczestników stażu poprzez podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie 
umiejętności praktycznych związanych z ich przyszłym zawodem.

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 

Praktyczny trening zawodowy uczniów w wyspecjalizowanym i wszechstronnym centrum dla 
zawodów budowlanych w Niemczech będzie nowym doświadczeniem dla uczniów. Bardzo 
ważną sprawą będzie przygotowanie uczniów pod względem praktycznym do  zaliczenia 
kwalifikacji B.18- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, która występuje zgodnie z 
nową podstawą programową w Technikum Budownictwa. W warunkach warsztatu 
szkoleniowego cały proces technologiczny uczestnik będzie wykonywał samodzielnie - od 
zapoznania się z dokumentacją, doborem odpowiednich narzędzi i surowców po wykonanie 
zadania. Praktyka będzie zorganizowana w małych grupach, wspólnie z młodzieżą 
niemiecką, pod nadzorem doświadczonych instruktorów, ponadto praktyka w ośrodku 
szkoleniowym umożliwi uczniom poznanie nowych rozwiązań technologicznych, materiałów, 
narzędziami itp.

Informacja o partnerze przyjmującym

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

Planowane terminy realizacji projektu:

I grupa        16.03 – 29.03.2014 ośrodek w  Cottbus 

II grupa       07.09 – 20.09.2014 ośrodek Frankfurt nad Odrą

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III – 
„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 – projekty systemowe”,   a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólna kwota dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Społecznego to 62 404  Euro  tj. 
257 148,16 PLN 

Szczegółowe informacje znajdują się w Informatorze  dla ucznia  opublikowanym na stronie 
szkoły zakładka - Leonardo da Vinci  .  

Dodatkowych informacji udziela V-ce dyrektor ZS Nr1 CKP   Pan Ryszard Kowalczyk -  
koordynator projektu.  

Do pobrania dla zainteresowanych:

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 List motywacyjny
 Formularz aplikacyjny
 Regulamin rekrutacji
 Informator dla ucznia

Terminarz 

1.  Informacja dla  uczniów  o rozpoczęciu rekrutacji  na staż   - 07.01.2014r
2.  Złożenie dokumentów przez uczniów (Deklaracja uczestnictwa w projekcie, List 
     motywacyjny, Formularz aplikacyjny) do koordynatora projektu  - 17.01.2014r.
3. Test z języka niemieckiego sala wykładowa Centrum Kształcenia Praktycznego
    Termin zostanie ustalony i podany
4.  Posiedzenie komisji rekrutacyjnej   - 20-22.01.2014r.
5.  Ogłoszenie Listy uczestników stażu i Listy rezerwowej   - 24.01.2014r.
6. Rozpoczęcie szkoleń z przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego  
     luty  – marzec 2014r. ( szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie podany w terminie 
      późniejszym)

                                                                                                      Opracował:   
              



                                                                               Ryszard Kowalczyk -  koordynator 
projektu.

 
  


