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Tytuł: Budujemy sukces - międzynarodowe staże zawodowe dla uczniów 

Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach środków programu POWER 

Główny cel projektu: wielokierunkowy rozwój 16 uczestników projektu,

tj. uczniów ZSBD w Poznaniu o specjalności technik technologii

drewna, technik inżynierii sanitarnej, technik budownictwa, technik

robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik architektury

krajobrazu poprzez udział w projekcie mobilności zagranicznej,

podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych, stworzenie

profilu absolwenta technikum budowalno-drzewnego, rozszerzenie

współpracy zagranicznej.

Beneficjent: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu



Partnerzy w Bolonii

Florsilva Ansaloni - Vivai Dendroflor
Senape Vivaio Urbano
Cooperativa Sociale IL BAOBAB
Loris Fiori
Retrobottega
LF Legno Arredo
Cose di Altre Case
BO.Legno
Barducci Alberto
Tecnoplant srl



ETAP I: 

- test kwalifikacyjny z języka angielskiego;



ETAP II: 

- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z języka włoskiego,

- zajęcia kulturowo- integracyjne; 



ETAP III: 

Wyjazd edukacyjny do Bolonii z grupą 16 

uczniów









zdobywanie doświadczenia

w zakresie renowacji mebli,

Praktyki w zawodzie

technik technologii drewna





kształcenie cennych 

umiejętności zawodowych, 



wzbogacenie o wymiar 

praktyczny swoich umiejętności, 



Praktyki w zawodzie

technik architektury krajobrazu







Florencja



Praktyki w zawodzie

technik budownictwa



Poznawanie smaków kuchni włoskiej





zdobycie certyfikatu potwierdzającego staż 

międzynarodowy oraz Europass,

edukacja międzykulturowa oraz 

szeroko pojęta integracja europejska,

motywacja do dalszej nauki i 

udziału  w szkoleniach po odbyciu 

mobilności zagranicznej,

DALSZE EFEKTY I KORZYŚCI:



nabycie umiejętności pracy w środowisku 

interkulturowym,

nauka większej samodzielności,



poczucie inicjatywy 

i przedsiębiorczości,



WRAŻENIA UCZNIÓW

Kasia

Z początku miesięczny wyjazd za granicę bez rodziców wydawał się przerażający. 

Na szczęście wcale taki nie był. To był mój pierwszy raz we Włoszech i 

oprócz prześlicznych zdjęć przywiozłam też cudowne wspomnienia. 

Trochę obawiałam się, że pomimo lekcji przygotowawczych, mój angielski 

nie jest dość dobry na taki wyjazd. Na praktykach w Bolonii zaszła mała pomyłka i 

razem z koleżanką z pary trafiłyśmy do centrum ogrodniczego, gdzie nie potrafili za 

dobrze mówić po angielsku. Była to dobra okazja żeby poduczyć się włoskiego, 

choć z początku dogadywaliśmy się na migi. Atmosfera w tym miejscu była bardzo 

ciepła, pracownicy przekochani, a klienci wyrozumiali, zwłaszcza kiedy nie 

rozumiałyśmy o co nas pytają i tłumaczyłyśmy że jesteśmy z Polski.

Duże wrażenie wywarły na mnie rosnące tam drzewa cytrusowe i palmy, 

z którymi mogłam pracować. Oprócz tego poznałam bliżej mechanizm działania 

takiego centrum oraz sposób dostawy zamówionych roślin. Pamiętam do dzisiaj 

jak ostatniego dnia praktyk poczęstowałam szefową polskimi krówkami, które 

bardzo jej zasmakowały.

Fajną atrakcją było weekendowe zwiedzanie Włoch, przepiękne miejsca i krajobraz 

oraz oczywiście włoska kuchnia. 



WRAŻENIA UCZNIÓW

Paulina

W styczniu 2020 roku miałam szczęście wziąć udział w projekcie, który pozwolił mi 

odbyć staż za granicą. Pojechałam do Włoch, gdzie spędziłam cały miesiąc we 

wspaniałej Bolonii, której piękna mogłam doświadczać każdego dnia mojego pobytu. 

Pracowałam w zapierającej dech w piersiach kwiaciarni Flo Fiori, wypełnionej sztuką, 

roślinami i niezwykłą grupą ludzi, która przywitała mnie z otwartymi ramionami i 

pomogła mi opanować praktyczne umiejętności zawodu, którego obecnie się uczę. W 

weekendy jeździłam do innych włoskich miast. W Weronie odwiedziłam dom Julii ze 

słynnego dramatu Szekspira i zobaczyłam imponujący amfiteatr Arena di Verona, 

który może pomieścić do 30 tysięcy osób. We Florencjiodwiedziłam Muzeum Uffizi, 

gdzie doznałam czystej przyjemności oglądając obrazy stworzone przez Botticellego. 

To, co najbardziej uderzyło mnie swoim pięknem, to Bazylika San Vitale, znajdująca 

się w Rawennie. Każdy szczegół sztuki i architektury mozaiki pozostawił niezatarte 

wrażenie. Jestem  wdzięczna za wyjątkowe doświadczenie odbycia stażu za granicą, 

które pozwoliło mi poznać inną kulturę i przygotowało mnie do pracy w warunkach 

innych niż te dostępne w moim kraju



Dużo wiecej zdjęć, projektów, ciekawych 

wydarzeń na stronie szkoły i facebook'u

www.zsbd.pl

facebook.com/poznan.zsbd/



„Życie otwiera przed Tobą niepowtarzalną 
szansę. Albo zrobisz krok by z niej skorzystać 
albo pozwolisz by przepadła na zawsze.”


