„Europejskie staŜe zawodowe uczniów Zespołu Szkół BudowlanoEnergetycznych w Ostrowie Wielkopolskim”.

Projekt pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych
w Ostrowie Wielkopolskim”, to efekt współpracy wnioskodawcy - Zespołu Szkół BudowlanoEnergetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (ZSBE) z następującymi instytucjami partnerskimi: Ausund Fortbildungszentrum Walldorf (AFZ) oraz Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK.
Uczestnikami projektu staży zawodowych w Walldorf i Plymouth jest 52 uczniów Zespołu Szkół
Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzież biorąca udział w projekcie, kształci
się obecnie w technikum na kierunkach: budownictwo, geodezja oraz architektura krajobrazu.
Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 6 grup - dwie 16 osobowe grupy uczniów, które
realizowały będą staże zawodowe w AFZ Walldorf (w dziedzinie budownictwa i geodezji)
w listopadzie 2013 roku oraz cztery 5 osobowe grupy uczniów, które realizowały będą staże
zawodowe w Tellus Plymouth (w dziedzinie architektury krajobrazu) w terminie kwiecień-maj 2014
roku.
Zawartość projektu oraz jego cele operacyjne zostały tak ustalone, aby w pełni odpowiadały na
potrzeby zawodowe jego uczestników. Celem projektu jest odbycie 2 tygodniowych (80 godzinnych)
staży zawodowych przez 6 grup uczestników (w sumie 52 uczniów ZSBE) i dzięki temu umożliwienie
im: pozyskania nowej wiedzy i umiejętności związanych z kształceniem w zawodach budowlańca,
geodety i architekta krajobrazu, poznania innowacyjnych metod szkolenia w tych zawodach
i doskonalenia znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego. Realizacja staży przyczyni się
również do podniesienia umiejętności społecznych i rozwoju osobistego uczestników projektu.
Zdobyte nowe umiejętności zostaną potwierdzone dokumentami Europass Mobilność oraz
certyfikatami wystawionymi przez instytucje partnerskie. Zadaniem dwóch grup uczestników
odbywających staże w AFZ Walldorf, będzie wytyczenie i wykonanie fundamentów budynku do tzw.
stanu zero. Natomiast uczestnicy (4 grupy) odbywający staże w Plymouth zaprojektują i wykonają
ogród z ozdobnym zbiornikiem wodnym. Uczestnicy projektu poprzez przygotowanie językowe
zorganizowane w macierzystej szkole, możliwość obcowania na co dzień z językiem obcym (język
zawodowy niemiecki oraz angielski) w placówkach partnerskich i jego zastosowania zawodowego,
znacznie poprawią swoje kompetencje językowe. Taka wiedza zwiększy ich motywację, zdolność
i pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Przygotowanie kulturowe, obcowanie z kulturą
i życiem codziennym w kraju partnera, zwiększy świadomość kulturową, umożliwi nabycie
umiejętności międzykulturowych młodych europejczyków, a także poprawi ich wiedzę na temat
wspólnej Europy.
Przewidywane rezultaty realizacji projektu: rezultaty miękkie (nabycie umiejętności zawodowych
przez uczestników projektu, pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie
innowacji technologicznych, poprawa ich kompetencji językowych, wzrost pewności siebie, poprawa
kompetencji kulturowych), rezultaty twarde (zdobycie certyfikatów potwierdzających realizację staży
wystawionych przez instytucje partnerskie przez 52 uczestników, otrzymanie dokumentów Europass
Mobilność przez 52 uczestników, realizacja 80 godzinnych programów staży przez 52 uczestników,
współpraca ponadnarodowa 3 partnerów w dziedzinie kształcenia zawodowego). W wyniku realizacji
projektu powstaną również następujące produkty: prezentacje multimedialne (dotyczące realizacji

staży u partnera zagranicznego), materiały fotograficzne i wideo z realizacji staży, materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji programów staży, dokumentacje techniczne, produkty końcowe
(fundamenty budynku do stanu zero, ogród z ozdobnym zbiornikiem wodnym).
Uczestnicy projektu będą odbywać staże w nowoczesnych placówkach w Walldorf oraz Plymouth.
Obie instytucje partnerskie posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów staży. Zapewniają
ponadto uczestnikom projektu nowoczesną bazę dydaktyczną, kompetentnych szkoleniowców oraz
opiekunów merytorycznych staży.

