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Zrealizowane projekty zakładały organizację praktyk zawodowych dla 

uczniów naszej szkoły na terenie Niemiec i Hiszpanii w ramach 

programów unijnych. Partnerami było Centrum Kształcenia i 

Doskonalenia Zawodowego w Turyngii i Hesji, a w Hiszpanii firma 

Europroyektos w Granadzie.
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Każdorazowo wyjazd w ramach projektu był organizowany

dla 40 osób w dwóch grupach po 20 uczniów kształcących się

we wszystkich zawodach budowlanych oferowanych przez

Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Łodzi.
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GŁÓWNE CELE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW:

podniesienie poziomu kompetencji zawodowych,

poszerzenie zakresu umiejętności językowych,

rozwinięcie kompetencji społecznych w związku z mobilnością.

BUDOWLANKA 4



SZCZEGÓŁOWE CELE:

W ZAKRESIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH: 

czytanie warsztatowej dokumentacji technicznej,

posługiwanie się przepisami BHP,

przygotowanie do wykonywania prac wykończeniowych, konstrukcyjnych i

montażowych,

montaż szalunków drewnianych,

wykonywanie konstrukcji drewnianych,
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układanie elementów ceramicznych,

 kostki brukowej,

spoinowanie wyrobów kamieniarskich,

prace w zakresie suchej zabudowy,

prace malarskie, tynkarskie i murarskie.

Ponadto zdobycie wiedzy z zakresu systemu kształcenia za granicą, poznanie

zasad podnoszenia kompetencji zawodowych oraz funkcjonowania

na europejskim rynku pracy.
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W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH:

Wzbogacenie słownictwa ogólnego, mowy potocznej, poznania regionalizmów

i poszerzenie słownictwa zawodowego.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

poznanie kultury Niemiec i Hiszpanii, 

nawiązanie dobrych kontaktów z odbywającymi praktyki uczniami z innych krajów,

praca w zespole,

rozwinięcie cech organizacyjnych związanych z wykonywaniem prac zawodowych.
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EFEKTY PROJEKTÓW:

rozwinięcie kompetencji zawodowych,

rozszerzenie słownictwa fachowego i ogólnego,

przełamanie barier narodowościowych,

poznanie kultury i funkcjonowania społeczeństwa,

otrzymanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu, w tym dokumentu

Europass-Mobilność uznawanego w całej Unii Europejskiej.
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ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO:

zwiedzanie zabytków regionu,

wycieczki po okolicy,

zwiedzanie miejsc historycznych,

wizyty w muzeach i innych przybytkach kultury,

imprezy integracyjne,

korzystanie z bazy rekreacyjnej.
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Prace murarskie
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Prace wykończeniowe
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Prace zbrojarskie i szalunki
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Prace stolarskie
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Czas wolny…
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…i wycieczki 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!

Maria Wachowska Joanna Iskierka-Sabanty
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