
Zespół Szkół Architektoniczno-
Budowlanych i Licealnych  

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie 
to szkoła z ponad 90-letnią tradycją, która 
w ramach Technikum kształci uczniów w 
zawodach: technik budownictwa (311204) 
i technik inżynierii sanitarnej (311218). 
W ramach realizowanych programów 
kształcenia zawodowego szkoła organizuje 
zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, 
przygotowując swoich uczniów do pracy w 
zawodzie, ale także do wejścia w dorosłe, 
odpowiedzialne życie, pomagając im 
kształtować odpowiednie postawy. ZSABiL 
podejmuje starania, aby realizowany 
program był jak najlepszą odpowiedzią 
na zapotrzebowanie pracodawców 
z branży, jak i na oczekiwania kolejnych 
roczników kształcących się w placówce. 
Wśród realizowanych działań, znajdują 
się także te związane ze współpracą 
z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi 
w kraju i za granicą. Tym samym pozwala 
na przygotowywanie uczniów do pracy, 
nie tylko w warunkach laboratoryjnych, 
ale także w realnym środowisku pracy, 
uwzględniającym krajowe i europejskie 
standardy funkcjonowania branży oraz 
wielokulturowe środowisko.
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O SZKOLE

Projekt pt. „Budujemy naszą przyszłość!” 
nr 2019-1-PL01-KA102-063555, realizowany w ramach 

Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej, przyznanych przez Narodową 
Agencję w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Publikacja odzwierciedla stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa 
Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość 
merytoryczną.
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Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozo-
wane przez szkołę potrzeby uczniów, 

nauczycieli, a także mając przyczynić się do 
rozwoju całej placówki, wpisuje się w głów-
ne cele i założenia funkcjonowania ZSABiL. 
Podejmowane działania mają przyczynić się 
do rozwoju posiadanych przez szkołę kon-
taktów, stworzyć pole do wymiany dobrych 
praktyk, a także wspomóc rozwój kompe-
tencji uczniów i nauczycieli zaangażowa-
nych z ramienia placówki. Oczekuje się, że 
szkoła jako instytucja oświatowa dzięki re-
alizacji projektu zyska nowe możliwości po-
dejmowania inicjatyw na rzecz swoich grup 
docelowych – uczniów, rodziców, nauczy-
cieli, pracowników administracji i obsługi, 
pracodawców oraz środowiska lokalnego. 
Przez udział w projekcie zgodnym z potrze-
bami uczniów i oczekiwaniami rodziców, 
stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 
kadry, a także bliższą współpracę ze środo-
wiskiem lokalnym, możliwe będzie nie tylko 
aktywne włączenie młodzieży w tworzenie 
społeczeństwa obywatelskiego, ale również 
ułatwienie uczniom startu zawodowego po-
przez stworzenie przestrzeni dla rozwoju 
kompetencji zawodowych oraz kompetencji 
miękkich wymaganych przez współczesny 
europejski rynek pracy. Projekt będzie za-
tem impulsem do dalszych działań na rzecz 
rozwoju sektora kształcenia i szkolenia za-
wodowego, dzięki czemu ZSABiL może ode-
grać aktywną rolę stanowiąc wzór dla innych 
szkół w Warszawie, jak również w pozosta-
łych regionach Polski.

O PROJEKCIE

Podstawowym celem projektu jest stworzenie prze-
strzeni do rozwoju współpracy międzynarodowej, 

służącej kreowaniu nowych możliwości zawodowych 
dla uczniów ZSABiL, w tym 40 mobilności zawodo-
wych realizowanych we współpracy z zagranicznymi 
przedsiębiorstwami branży budowlanej.
Celami szczegółowymi projektu, wpisującymi się 
w cel podstawowy, są:
1. Ustanowienie przynajmniej 1 stabilnego partner-

stwa międzynarodowego, służącego wymianie 
dobrych praktyk oraz stworzenie przestrzeni do 
rozwoju wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju 
zawodowego uczniów i nauczycieli.

2. Przygotowanie programów praktyki zagranicznej 
dla zawodu technik budownictwa, symbol cyfro-
wy 311204.

3. Organizacja dwóch okresów mobilnościowych, dedy-
kowanych realizacji 2-tygodniowych praktyk zawo-
dowych przez 20-osobowe grupy uczniów ZSABiL.

4. Rozwój kompetencji zawodowych, językowych 
i społecznych wśród 40 uczniów, zaangażowanych 
nauczycieli oraz szkolnej społeczności będącej po-
średnim beneficjentem realizowanych działań.

5. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 
10 uczniów z tzw. grup defaworyzowanych.

6. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 
6 pracowników ZSABiL, celem stworzenia im 
możliwości rozwoju kompetencji zawodowych 
i językowych.

7. Rozwinięcie stosowanych metod oceniania i cer-
tyfikacji, a także ich późniejszej walidacji, opierają-
cych się na wypracowanych efektach uczenia się.

8. Przyczynienie się do rozwoju potencjału orga-
nizacyjnego i dydaktycznego szkoły.

9. Podniesienie prestiżu i europejskiego wymiaru 
działań ZSABiL.

10. Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich 
szans na znalezienie pracy w Polsce i za granicą.

CELE PROJEKTU

MOBILNOŚCI
Głównymi działaniami w ramach projektu są 

2 zagraniczne mobilności edukacyjne, słu-
żące realizacji 2-tygodniowych praktyk zawo-
dowych, w których udział weźmie 40 uczniów 
ZSABiL, kształcących się w zawodzie technik 
budownictwa, symbol cyfrowy 311204. Mo-
bilności zostaną przygotowane we współpracy 
z greckim partnerem Georgikes Ekmetaleuseis 
& Training Services, a także przedsiębiorstwa-
mi branży remontowo-budowlanej. Oprócz 
programu praktyk planowane jest także wdro-
żenie elementów edukacyjno-kulturowych, 
w ramach których uczestnicy lepiej poznają 
Grecję, jej historię, kulturę, a także zwyczaje 
i sposób życia Greków.

2 okresy mobilności 
zagranicznej

40 uczniów kształcących się 
w zawodzie technik budownictwa

20 uczestników w maju 
i w paździeniku 2020 r.

2 tygodnie praktyk
zagranicznych


