
„Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do 
poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”   

 
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku czyli popularna „Budowlanka”  to szkoła znana  

w środowisku płockim z bogatej oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych, kursów, szkoleń i 
zagranicznych praktyk zawodowych dla swoich uczniów. W znacznym stopniu fundusze na ich 
realizację pozyskiwane są ze środków Unii Europejskiej. Od 2007 roku dyrekcja szkoły i jej 
nauczyciele nie tylko wykorzystują możliwości związane z udziałem w projektach przygotowanych 
przez instytucje związane ze szkolnictwem, ale przede wszystkim sami je piszą i realizują, 
uzyskując wysokie oceny w rankingach.  

W swoich działaniach szkoła poszła jeszcze dalej, przygotowując kolejny projekt, tym 
razem przeznaczony nie dla uczniów,  ale dla kadry zarządzającej oświatą oraz nauczycieli 
kształcenia zawodowego ZSB nr 1. 
Projekt nosi tytuł „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do 
poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”  Realizowany jest w ramach 
programu „Uczenie się przez całe życie”  - projekt wymiany doświadczeń Leonardo da Vinci – 
VETPRO.  
Zadania określone w projekcie obejmują: 

• wizytę  przedstawicieli  instytucji bezpośrednio związanych z organizacją, nadzorem i 
wspieraniem szkolnictwa zawodowego z Płocka u partnerów po stronie niemieckiej – 
wymiana doświadczeń, 

• wizytę  nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu z ZSB nr 1   
w Płocku u partnerów po stronie niemieckiej – wymiana doświadczeń, 

• opracowanie i wydanie publikacji zawierającej  retrospekcję z obu wizyt i porównanie 
systemów kształcenia zawodowego w Polsce i w Brandenburgii,  

• organizację wojewódzkiej konferencji z udziałem strony niemieckiej, której celem będzie 
podsumowanie wymiany doświadczeń i wnioski do dalszej pracy dla obu stron.  

 
W dniach 5-11 grudnia 2010 roku zrealizowany został I etap projektu. Do Frankfurtu nad Odrą 

wyjechała 10 – osobowa grupa przedstawicieli  instytucji bezpośrednio związanych z organizacją, 
nadzorem i wspieraniem szkolnictwa zawodowego w Płocku.  Urząd Miasta Płocka reprezentowały 
panie Halina Rycharska -  gówna księgowa z Zarządu Jednostek Budżetowych i Elżbieta 
Rychlewska - inspektor z Wydziału Edukacji; Kuratorium Oświaty w Warszawie -  dyrektor 
Delegatury w Płocku pani Joanna Banasiak oraz wizytator pani Danuta Kowalkowska - Fiłoniuk; 
Zespół Szkół Budowlanych nr 1  w Płocku – dyrektor Bogusław Sukiennik oraz wicedyrektorzy 
Grażyna Kansy i Liliana Płaczkowska. W wizycie uczestniczyli również przedstawiciele 
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  panowie Grzegorz Skwarna 
– dyrektor Wydziału w Płocku oraz Marian Kuć – konsultant ds. kształcenia zawodowego. 
Lokalnych pracodawców reprezentował pan Tomasz Nejman, właściciel firmy „Tomex”, która jest 
wieloletnim i wypróbowanym  partnerem ZSB nr 1 w zakresie przygotowania zawodowego 
uczniów w zawodach budowlanych.     

Organizatorem wizyty polskiej delegacji po stronie niemieckiej był Internationaler Bund, 
jedna z największych  niemieckich organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży i 
dorosłych  
w sferze socjalnej i oświatowej, w tym w zakresie kształcenia zawodowego. IB funkcjonuje już 60 
lat  
i posiada obecnie ponad 700 placówek we wszystkich niemieckich krajach związkowych, w tym  
w  miastach Brandenburgii : Poczdamie, Frankfurcie nad Odrą, Neuenhagen, Neuruppin i Bernau 
koło Berlina. Wybór IB przez autorów projektu nie był przypadkowy, ponieważ „Budowlanka” 
współpracuje z  tą instytucją od kilku lat w ramach kolejnych projektów programu Leonardo da 
Vinci – Mobilność  



( praktyki zawodowe i staże dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej). IB ma 
również bogate doświadczenia w realizacji programów i projektów unijnych z innymi państwami 
Unii Europejskiej.  
 Program wyjazdu był niezwykle bogaty i obejmował cykl spotkań z przedstawicielami 
niemieckich instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz wizyty w szkołach i 
ośrodkach szkoleniowych tego typu. Udało się również wygospodarować trochę czasu na poznanie 
regionu Brandenburgii – Frankfurtu nad Odrą i Berlina. Delegacja polska uczestniczyła w spotkaniu  
z Panią Dyrektor Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder) (Państwowy Urząd ds Szkolnictwa we 
Frankfurcie nad Odrą). Rozmawiano między innymi o systemie szkolnym Niemiec i Brandenburgii 
oraz jego finansowaniu , zakresie działań instytucji, współpracy ze szkołami, formach kształcenia 
nauczycieli  
ale również o problemach szkolnictwa w Brandenburgii. Cennym uzupełnieniem spotkania była 
wizyta w Oberstufenzentrum ( Zespół Szkół Zawodowych i Ośrodek Szkolenia Zawodowego),  w 
trakcie której płocczanie poznali miejsce szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty, 
funkcjonowanie systemu dualnego w praktyce oraz szkoły zawodowej na co dzień. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła organizacja pracy szkoły, jej finanse oraz rola Rady Rodziców. 
Obiektem zazdrości dyrekcji ZSB nr 1 stały się  świetnie wyposażone pracownie teoretycznej nauki 
zawodu. 

Ponieważ w systemie kształcenia zawodowego w Niemczech ( system dualny) równoległą 
do szkoły rolę odgrywają zakłady pracy i zakłady kształcenia zawodowego, kolejne spotkania i 
wizyty zorganizowano właśnie z ich przedstawicielami  lub w tych instytucjach. 
Inernationaler Bund jako ośrodek kształcenia pozazakładowego zaprezentował zakres działania  i 
ofertę edukacyjną. Delegacja z Płocka odwiedziła również warsztaty praktycznego kształcenia 
zawodowego prowadzone przez IB w ośrodkach we Frankfurcie i Neuenhagen, gdzie miała 
możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu systemu dualnego w praktyce oraz stosowanym 
metodom kształcenia zawodowego, w tym w zawodach budowlanych. Pracownicy IB 
zaprezentowali również polsko – niemiecki projekt z zakresu pedagogiki przeżyć  „Mi ędzy niebem 
a ziemią”  , będący sposobem na integrację różnych grup wiekowych, zawodowych, narodowych. 
Projekt realizowany jest przez wszystkie grupy polskie odbywające staże lub praktyki zawodowe w 
IB, w tym przez uczniów ZSB nr 1 w Płocku.  
Kolejne spotkanie zorganizowano w siedzibie Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region 
Ostbrandenburg (  Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą, Okręg dla Regionu Wschodniej 
Brandenburgii).  Zgodnie ze statutem Izba zajmuje się również  praktycznym kształceniem 
zawodowym młodzieży oraz kształceniem przedsiębiorców jako nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu, w tym w zawodach budowlanych. Poza prezentacją struktury organizacyjnej, zakresu 
działań i oferty edukacyjnej  omówione zostały formy kształcenia oraz system egzaminacyjny 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu zwiedzili  również 
warsztaty. I znów obiektem zazdrości dyrekcji ZSB nr 1 stało się  ich wyposażenie.  
Delegacja z Płocka spotkała się również z przedstawicielami instytucji skupiających pracodawców 
niemieckich oraz z samymi pracodawcami, głównie z branży budowlanej. Rozmowy dotyczyły roli 
przedsiębiorstwa w kształceniu zawodowym: udziału w kształtowaniu oferty edukacyjnej, wpływu 
na kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów, przygotowania absolwenta do podjęcia 
aktywności zawodowej oraz udziału w organizacji kształcenia zawodowego i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 

Wizyta przygotowana była profesjonalnie i  przebiegała w bardzo rzeczowej i przyjaznej  
atmosferze. Spełniła oczekiwania strony polskiej. W dużej mierze to zasługa pani Tabea Mertz -  
dyrektor IB w okręgu Brandenburgii oraz  pani Katarzyna Prystasz – odpowiedzialnej za sprawy 
organizacyjne i tłumaczenie. 

Kolejnym etapem projektu będzie wizyta w Niemczech 10 nauczycieli kształcenia 
zawodowego z ZSB nr 1 w Płocku, która odbędzie się w dniach 27 lutego – 5 marca 2011 roku. 
Przedmiotem zorganizowanych w jej ramach spotkań będą zagadnienia dotyczące praktycznej 
strony realizacji zadań związanych z kształceniem zawodowym.  



 

 



 

 


