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Źródło finansowania:

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 oraz
rozszerzenie  współpracy zagranicznej.

Cel projektu:



Fuerteventura 2021
Podczas  miesięcznego  pobytu  w  Corralejo

uczniowie  naszej  szkoły odbywali  praktyki  w 
 hiszpańskich  firmach  w  ramach  projektu 

 unijnego "Budujemy sukces - międzynarodowe
staże zawodowe dla uczniów".



Partnerzy

8 uczniów - technicy
architektury krajobrazu,

technologii drewna

 Hotel Bahiazul
Fuerteventura

8 uczniów - technicy budownictwa,
robót wykończeniowych, inżynierii
sanitarnej, architektury krajobrazu

Servicios Integrales Volcán
Corralejo



Program projektu

Podczas czterotygodniowych praktyk zawodowych w Corralejo (La Oliva), 
 Fuerteventura (Las Palmas) w Hiszpanii w okresie 25.07.2021r. do
21.08.2021r. uczniowie odbywali praktyki w: 

- Bahiazul Villas & Club Fuerteventura 
- Servicios Integrales Volcán. 

W ramach projektu uczniowie odbywali staż zawodowy w zakładach pracy, 
 zgodny z profilem kształcenia. Zorganizowana była również część kulturowa 
 (weekendowe wycieczki z przewodnikiem): Wyspa Lobos i zwiedzanie
 wulkanów. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali Certyfikaty
Europass  Mobilność.



Dzień przyjazdu 





Wykład szkoleniowy
Sundreams Global



Nasze praktyki
Fotorelacja i wrażenia uczniów



Architektura krajobrazu i
technologia drewna

Pielęgnacja roślin i
terenów zielonych na
terenie hotelu Bahiazul.



Zuza 
-technik architektury krajobrazu
Bardzo się cieszę, że udało mi się wziąć udział w takim programie jak
Erasmus. Wyjazd na czterotygodniowy staż na Wyspach Kanaryjskich
na Fuerteventurze uważam za najlepsze doświadczenie w moim
życiu.  
Praktyki realizowałam w resorcie Bahiazul, moim zadaniem było
dbanie o tereny zieleni znajdujące się na terenie hotelu jak i obok
niego. Przycinałam palmy, hibiskusy, bungewille oraz obrywałam
suche i zwiędłe liście jak i kwiaty. 
Podczas wyjazdu poznałam również cudownych ludzi z mojej szkoły,
z którymi mam kontakt do dzisiaj, oraz tamtejszą kulturę i
niesamowicie dobrą regionalną kuchnię. W czasie wolnym od pracy
zwiedzaliśmy wyspę oraz braliśmy udział w różnych atrakcjach, z
których najlepiej wspominam rejs katamaranem wokół sąsiedniej
Wyspy Lobos. 
Jeśli miałabym okazję pojechać jeszcze raz, nie zastanawiałabym się i
z pewnością zgłosiłabym się.  



Ola 
-technik architektury krajobrazu
Na początku nie chciałam zgłaszać się do programu Erasmus. Po
namowach to zrobiłam i zakwalifikowałam się do programu. Z
perspektywy czasu twierdzę, że była to moja najlepsza decyzja w
ostatnim czasie. Praktyki realizowałam w resorcie Bahiazul, gdzie
zajmowałam się istniejącą zielenią. Przycinałam palmy, hibiskusy i
juki, a nawet rozkładałam linię kroplującą. 
Podczas wyjazdu nauczyłam się gospodarować swoim czasem, dbać
o własne rzeczy i m.in. zwiększyłam swoją świadomość w kilku
kwestiach. Program Erasmus+ dał mi wiele niezapomnianych przeżyć,
wiele wspaniałych wspomnień. Niesamowicie się cieszę, że mogłam
poznać tak odległą kulturę i regionalne potrawy. 
Szczerze, to bardzo bałam się tego wyjazdu, że nie poradzę sobie, że
nie będę umiała się porozumieć w obcym języku, lecz już po
pierwszych dniach moje zdanie się zmieniło.  
Jeśli miałabym okazję uczestniczyć w takim programie ponownie, z
pewnością zgłosiłabym się.





Budownictwo, roboty wykończeniowe, inżynieria sanitarna

Prace budowlane, wykończeniowe w firmie Volcán





Michalina 
-technik technologii drewna

Dzięki Erasmusowi mieliśmy możliwość
odwiedzenia zapierających dech w piersiach
miejsc, zdobycia wiedzy o różnych kulturach
oraz poznania ludzi za granicą. Nauczyliśmy się
jak dbać o siebie i zarządzać swoim czasem
wolnym, jak również bycia niezależnym i
samodzielnym, w tym także samodzielnie
gotować. Mogliśmy nauczyć się nowych
technologii i rozwijać nasze umiejętności
językowe.





Cezary - technik budownictwa
Moje wrażenia dotyczące wyjazdu

Erasmus na Fuerteventurze są
bardzo pozytywne. Cały staż mi się

podobał i na pewno na zawsze
zostanie w mojej pamięci. Praktyki

odbywałem w firmie Volcan s.l. wraz
z innymi uczestnikami projektu.

Jako praktykanci, w czasie stażu,
układaliśmy płytki, wyburzaliśmy

ściany, stawialiśmy pergolę,
murowaliśmy schody oraz robiliśmy
wiele innych, często nowych dla nas
prac. Podczas wyjazdu, na pewno,

nauczyłem się lepiej posługiwać
językiem angielskim, i

posmakowałem samodzielnego
życia w obcym państwie. 

 

Nikodem - technik budownictwa
Dzięki Erasmusowi, poznałem nowe
piękne miejsce, nową kulturę oraz

ludzi. Nauczyłem się lepiej zarządzać
swoim czasem wolnym oraz
podszkoliłem trochę swoje

umiejętności kucharskie. Stałem się
trochę bardziej samodzielny.

Podszkoliłem swój angielski oraz
poznałem nowe technologie jak i

sposoby wykonywania mojego
zawodu. Poza tym, po raz pierwszy w

moim życiu leciałem samolotem,
więc jak najbardziej to było bardzo

ekscytujące doświadczenie.
 



Mikołaj - technik robót wykończeniowych
Staż w Corralejo na Fuerteventurze wspominam
bardzo dobrze. Nauczyłem się na nim samodzielności,
oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.
Praktykę zawodową realizowałem w firmie Servicios
Integrales Volcan S.L, firma ta była zlokalizowana na
głównej ulicy dzięki czemu droga do niej była prosta,
oraz stosunkowo krótka. Pracując w tej firmie
nauczyłem się m.in. w jaki sposób wykonuje się
podłączenie zestawu wodomierzowego do przyłącza.
Sam staż, oprócz pracy, polegał na poznawaniu
tamtejszej kultury, społeczności, oraz na wypoczynku.
Mieliśmy tam zapewnione ciekawe atrakcje takie jak
wycieczka na wydmy, czy żeglowanie katamaranem. Są
tam również inne bardzo ciekawe miejsca do
zobaczenia takie jak popcorn beach, czy tamtejsze
wygasłe wulkany. Osobiście bardzo dobrze
wspominam ten wyjazd, i żałuję, że nie mogłem
spędzić tam większej ilości czasu.

Kamil - technik robót wykończeniowych
Wyjazd na Fuerteventurę wspominam dobrze.
Poznałem tamtejszą kulturę oraz ludzi. Przez
miesiąc przebywania poza domem uczyłem się
samodzielności oraz samodyscypliny. Musiałem
sobie poradzić z trudnościami jakie niesie
codzienne wstawanie do pracy oraz punktualność.
Realizowałem praktyki w firmie Volcan położonej
2km od hotelu, do której zawsze rano szedłem
pieszo. Część czasu spędziłem na robieniu
porządków w firmie a część na konkretnej pracy np.
skuwanie ścian działowych, układanie płytek
gresowych. Oczywiście po pracy należał się nam
odpoczynek i dzięki zakwaterowaniu w dobrym
hotelu miałem komfortowe warunki aby się
rozerwać. Wyjazd nie polega na samej pracy, w
wolne weekendy mieliśmy organizowane atrakcje w
mieście Coralejjo i okolicy. Po przyzwyczajeniu się
do tutejszego stylu życia, atmosfery pracy, klimatu 
 niekoniecznie chciałem wracać do kraju.



Wizyta dyrekcji szkoły







Czas wolny i atrakcje



Plaża Corralejo

Wulkan Calderon Hondo





Wyspa Lobos i rejs
katamaranem



Playas Grandes



Staż zawodowy na Wyspach
Kanaryjskich

W ramach projektu ,,Budujemy sukces – międzynarodowe
staże zawodowe dla uczniów ’’ realizowanego przez Zespół
Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w

Poznaniu w roku 2021. Szesnastka zakwalifikowanych uczniów
naszego technikum wraz z opiekunami wyruszyła w podróż na

Wyspy Kanaryjskie. Cztery tygodnie wakacji spędzili w
Corralejo (La Oliva), Fuerteventura (Las Palmas) w Hiszpanii.

 



W ramach projektu odbywaliśmy staż zawodowy w zakładach pracy,
zgodny z profilami naszego kształcenia. Ośmioro uczniów odbywało staż
w hotelu, kolejnych ośmioro w firmie budowlanej. W weekendy mieliśmy

zorganizowaną część kulturową. Jedną z atrakcji była wycieczka
katamaranem wokół Wyspy Lobos, z przewodnikiem. Podczas rejsu

mieliśmy możliwość skorzystania ze sprzętu do nurkowania, kajaka oraz
deski do paddle surfing. Na koniec rejsu dostaliśmy poczęstunek - pyszną

tradycyjną paellę z owocami morza. Innymi atrakcjami w których
braliśmy udział była wycieczka na wydmy i szerokie, piaszczyste plaże

Playas Grandes. Odbyliśmy także pieszą wycieczkę na sam szczyt wulkanu
Calderon Hondo skąd zajrzeliśmy do środka krateru .



Podczas pobytu na stażu gościliśmy delegację z naszej szkoły. Odwiedzili nas
Dyrektor pan Grzegorz Owczarzak, vice dyrektor Pan Tomasz Szłapiński oraz
kierownik warsztatów szkolnych Pan Tomasz Młyńczak. Kierownictwo szkoły

obejrzało nasze miejsca pracy. Tygodniowa wizytacja zakończyła się wspólnym
obiadem, który przyrządziliśmy.

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Przed opuszczeniem wyspy i
zakończeniem stażu, wszyscy wraz z opiekunami zostaliśmy zaproszeni na

pożegnalną kolację. W sobotę 21 sierpnia wylecieliśmy do Berlina a stamtąd
transferem prosto do Poznania. Wszyscy cali i bezpiecznie wróciliśmy do domów.

Nasze uczestnictwo w stażu potwierdzają Certyfikaty Europass Mobility.
Jednak najważniejsze zdobycze to niezapomniane widoki, miejsca, ludzie oraz

doświadczenia jakie dzięki temu zdobyliśmy.
 

Zuzanna i Magda 



Zakończenie projektu



Zakończenie projektu i otrzymanie
Certyfikatów Europass Mobilność



Wiecej zdjęć z projektu, ciekawych wydarzeń na
stronie szkoły i facebook'u
https://www.zsbd.pl/
https://www.facebook.com/poznan.zsbd/



Relacja i omówienie
projektu w szkole




