
 
 
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku  od 2008 realizuje autorskie projekty staży zawodowych  
w Niemczech dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum w zawodach branży 
budowlanej,  sanitarnej i ochrony środowiska. Najważniejszymi założeniami projektów są 
podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych  
w Niemczech dla uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności zwiększające możliwości 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie Europy. 
Staże organizowane są u partnera niemieckiego, z którym ZSB ma podpisane umowy finansową  
i w zakresie realizacji merytorycznej programów staży. Jest to jedna z największych instytucji 
szkoleniowych działających w Niemczech. Partner niemiecki zatrudnia kadrę pedagogiczną 
(nauczyciele zawodu), która zapewnia opiekę merytoryczną. Instytucja partnerska zapewnia również 
zakwaterowanie, wyżywienie, warsztaty interkulturowe, przeszkolenie językowe i wycieczki  
z przewodnikiem.   
Główne cele staży zawodowych to poznanie i porównanie: materiałów, technologii, zasad organizacji 
pracy, dokumentacji, form zatrudnienia oraz kształtowanie  umiejętności zastosowania posiadanej 
wiedzy w praktycznym działaniu. Ponadto: poznawanie słownictwa technicznego w języku 
niemieckim, nawiązanie kontaktów i tworzenie właściwych relacji interpersonalnych. 
 
Warunkami udziału w projekcie s ą: 
- pełnoletniość, 
- pozytywne wyniki w nauce, 
- pozytywne zachowanie potwierdzone opiniami wychowawców poszczególnych klas, 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do realizowania zajęć poza terenem szkoły, 
- pozytywne oceny z testu z języka niemieckiego. 
 
Przy założeniu spełnienia powyższych kryteriów na staż wyjadą uczniowie, którzy osiągną najwyższe 
wyniki z testu językowego. 
 
Młodzież biorąca udział w projektach staży przed każdym wyjazdem uczestniczy w szeregu 
działaniach przygotowawczych, z których najważniejsze to: 
- zajęcia kulturowo-językowe realizowane w grupach ze względu na zawód i poziom znajomości 
języka niemieckiego, 
- warsztaty dotyczące  inicjowania działalności gospodarczej na terenie Unii, 
- warsztaty dotyczące zarządzania stresem, zachowań asertywnych oraz radzenia sobie z rozłąką  
z najbliższymi. 
 
Kontrola jakości projektu prowadzona jest przez opiekunów – nauczycieli ZSB nr 1 w Płocku  
i dyrekcję szkoły.  
Po zakończeniu staży młodzież składa raporty końcowe w systemie Mobility-Tool oraz uczestniczy  
w działaniach upowszechniających rezultaty projektu wśród społeczności szkolnej.  
 
Raporty dokumentują przebieg stażu oraz służą do ewaluacji dalszej realizacji projektu.  
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują certyfikaty oraz dokumenty Europass – Mobility 
potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe, językowe, osobiste i interpersonalne w języku 
polskim, niemieckim i angielskim. 


