
 

PROJEKT 

„Kształtowanie i pielęgnacja terenów 

 zieleni – szansą dobrej pracy na  

rynku europejskim” 

 

 



    

 

Akcja kluczowa:  Mobilność edukacyjna 
 

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników 
 

Typ akcji:  Mobilność osób uczących się i kadry  

                  w ramach kształcenia zawodowego 



Osiemnastu uczniów 

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Jadwigi Dziubińskiej   

w Zduńskiej Dąbrowie,  

kształcącego w zawodzie  

Technik architektury krajobrazu  

odbyło  staż zawodowy  

w ośrodku DEULA Nienburg w Niemczech  

w dniach 16 – 27.05.2016 r.  



 Zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnych    

ze współczesnymi zasadami kształtowania terenów 

zieleni oraz urządzania elementów małej 

architektury; 
 

 Doskonalenie branżowego języka niemieckiego; 
 

 Poznanie kultury, tradycji, metod organizacji pracy 

w Niemczech; 

 



 z przygotowania językowego – język niemiecki ; 

 z przygotowania merytorycznego w zakresie przedmiotów 

zawodowych ; 

 z przygotowania pedagogicznego ; 

 z przygotowania kulturowego ; 

 z zakresu programów wspierających edukację, kształcenie 

zawodowe i rynek pracy, w tym : POWER, oraz dokumentów 

formalnych : EUROPASS : MOBILITY, CV, PASZPORT 

JĘZYKOWY, SUPLEMENT DO DYPLOMU; 

 z zakresu BHP.  

 



 Ośrodek to nowoczesne centrum szkolenia  

    i kwalifikacji, które zostało założone w 1926 roku. 

Funkcjonuje w formie spółki. Akcjonariusze to:  

    - 60% Izba Rolnictwa Dolnej Saksonii,  

    - 25% Nienburg, 

    - 15% Stowarzyszenie.           





 

 

 Ośrodek DEULA jest właścicielem 6 hektarów 

terenu. Sale lekcyjne, pomieszczenia dydaktyczne 

oraz internat zajmują około 9.000 m2 powierzchni.  

W ośrodku zatrudnionych jest 50 pracowników.  

 

 Ośrodek prowadzi szkolenia w oparciu o dualny 

system kształcenia. 



 

 Cechą charakterystyczną ośrodka jest jego ciągły 

rozwój, który nastawiony jest na rozwiązania 

innowacyjne skierowane na potrzeby edukacji. 

  

 Ośrodek prowadzi doradztwo indywidualne oraz 

szkolenia umożliwiające rozszerzenie swojej 

wiedzy w celu zabezpieczenia pracy lub w celu 

zwiększenia możliwości rozwoju kariery 

zawodowej. 







 

 

Uczniowie biorący udział w stażu  

pogłębili nie tylko wiedzę teoretyczną,  

ale przede wszystkim doskonalili 

umiejętności praktyczne  

 



 























 

Uczniowie odbywający staż poznali: 

  

 sztukę miniaturyzowania roślin- bonsai, 

 geometrycznego formowania roślin, 

 uprawy i pielęgnacji storczyków. 









 

Jako przyszli technicy architektury 

krajobrazu uczniowie poznali: 

    - zabytkowe założenia ogrodowe  

      w  Hanowerze, 

    - współczesne tereny zieleni  

      w Wolfsburgu przy fabryce VW, 

    - ogród  rododendronów w Bremie. 













 Oprócz przyswajania zagadnień 

merytorycznych, dokonali język 

niemiecki, poznali kulturę i obyczaje 

mieszkańców Nienburga. 

 





 

 

 

W wolnym czasie uczniowie bawili się  

w słynnym wesołym miasteczku  

Heide Park w Soltau  

 





 zawodowe – nabycie nowych 

umiejętności z zakresu terenów zieleni      

i małej architektury, poznanie zasad 

organizacji pracy na stanowisku, 
 

 językowe – doskonalenie komunikacji     

w języku niemieckim ogólnym oraz 

zawodowym, poprawa znajomości 

słownictwa  zawodowego branżowego, 

 



 międzykulturowe – wykształcenie 
postawy tolerancji i otwartości na inne 
kultury, poznanie dziedzictwa historyczno 
- kulturowego Niemiec, 

 

 osobiste – nabycie umiejętności pracy   
w zespole oraz zarządzania czasem, 
rozbudzenie pasji poznawczych                
i motywacji, wzrost wiary we własne 
możliwości i umiejętności, wzrost 
samodzielności i zaradności,  
wzmocnienie odporności na sytuacje 
stresogenne . 

 



 certyfikat w  języku niemieckim potwierdzający  
ich umiejętności wydany przez DEULA 

Nienburg; 

 zaświadczenie w języku polskim wystawione 

przez szkolę potwierdzające udział w projekcie; 

 dokument Europass Mobilność, który 

potwierdził ich kwalifikacje i kompetencje, a 

tym samym zwiększył szansę w przyszłości na 
znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale 

również na rynku europejskim wydane przez 

Krajowe  Centrum Europass; 


