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SZKOŁA ZAWODOWA"Dualny" = 2 miejsca nauki

Definiują, nadzorują i kontrolują 
program kształcenia w firmie na 
bazie  konsensusu 

Ustala warunki ramowe i zapewnia zasoby dla części 
edukacji zawodowej odbywającej się w szkołach; 
powierza zadania władzy publicznej instytucjom, 
partnerom społecznym i Izbom (np. egzaminy) 

Izby i partnerzy społeczni Państwo (Federacja i Landy)

Pracodawca Uczeń zawodu

FIRMA

Zawód

Środowisko pracy Edukacja

Dualny system edukacji zawodowej –

dwa światy pod jednym dachem



Szkoła 
zawodowa

Przedsiębiorstwo 
oferujące naukę 

zawodu

Międzyzakładowe 
centrum 

kształcenia 
praktycznego

+ +

Dualny system edukacji zawodowej w budownictwie



Prezentacja Zakładu Promocji Kształcenia Zawodowego

Forma organizacyjna: Niepubliczna instytucja kształcenia praktycznego

branży budowlanej (stowarzyszenie) 

Organ założycielski: Związek Przemysłu Budowlanego Berlina i 

Brandenburgii oraz Izba Rzemieślnicza we FFO

Zakres działalności: Praktyczna nauka zawodu oraz zdobywanie 

kwalifikacji zawodowych dla młodzieży i 

dorosłych w zakresie budownictwa

Jesteśmy nastawieni na praktyczne 

zdobywanie kwalifikacji zawodowych!



Nowoczesne Centra Kształcenia Praktycznego

Brandenburg/H.

Frankfurt(O)

CottbusAusbildungszentren

Geschäftsstelle

Potsdam



Praktyczne
kształcenie 
zawodowe

Przygotowanie i 
orientacja 
zawodowa

Kursy 
dokształcające i 

przekwalifikowujące 

Oferta 
szkoleniowa 

dla partnerów 
zagranicznych

Obszary działalności

Studia dualne



Budownictwo 

Konstrukcje betonowe i 

stalowe

Konstrukcje murowane

Roboty Ziemne

Specjalistyczne 

budownictwo ziemne 

Budowa studni

Budowa dróg

Budowa kanałów

Budowa rurociągów

Prace 

wykończeniowe

Płytkarstwo

Montarz płyt gipsowo-

kartonowych

Montarz izolacji 

termicznych i 

dzwiękowych

Odrestaurowywanie

(stiuk)

Technologia drewna

Wykonawstwo jastrychów

Praktyczne szkolenia kształcące i dokształcające 
we wszystkich gałęziach budownictwa



Budownictwo 

Robotnik 

wykwalifikowany 

budownictwa 

Betoniarz i betoniarz-

zbrojarz 

Specjalista konstrukcji 

murowanych

Roboty Ziemne

Robotnik 

wykwalifikowany 

budownictwa ziemnego

Specjalista robót 

ziemnych

Specjalista budowy 

studni

Specjalista 

drogownictwa

Specjalista budowy 

kanałów

Specjalista budowy 

rurociągów

Specjalista budowy 

torów kolejowych

Prace 

wykończeniowe

Robotnik 

wykwalifikowany prac 

wykończeniowych 

Płytarz, posadzkarz, 

mozaikarz

Monter płyt gipsowo-

kartonowych

Monter izolacji 

termicznych i 

dzwiękowych

Sztukator

Cieśla

Wykonawca jastrychów

Zawody w przemyśle budowlanym



Bildungsdienstleistungen Ausland

Oferta szkoleniowa 
dla partnerów 
zagranicznych

Doskonalenie zawodowe & Pobyty studyjne
- Nauczyciele/Instruktorzy

- Management/Kadra kierownicza

Kształcenie zawodowe
- Uczniowie zawodu/Studenci

Wsparcie przy tworzeniu centrów kształcenia 
praktycznego w budownictwie

- Train the Trainer

- Wsparcie w planowaniu wyposażenia i urządzenia 
pomieszczeń
- Współpraca przy tworzeniu planów nauczania



EU-Program ERASMUS+ (Projekty Mobilności Zawodowej)

- Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego (BFW) oferuje pobyty w trzech 

nowoczesnych Centrach Kształcenia Zawodowego dla zainteresowanych 

partnerów:

- dwu-, trzy- i czterotygodniowe praktyki zawodowe dla 

zorganizowanych grup szkolnych i studentów w obszarze zawodów 

budowlanych, technologii drewna i żywienia oraz gospodarstwa 

domowego

- tygodniowe pobyty studyjne dla grup nauczycieli i instruktorów

- Pomagamy i doradzamy w przygotowaniu wniosków aplikacynych w ramach 

programów pomocowych, w tym programów Unii Europejskiej.

Team International





BFW Partner w PL



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w budownictwie: budowa murów



Zdobywanie nowych kompetencj zawodowych w budownictwie: budowa sklepień



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w budownictwie: pytkarstwo



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w budownictwie: geodezja



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w budownictwie: drogownictwo



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w budownictwie: budowa szalunków



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w technologii drewna: ciesielstwo



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w technologii żywienia



Zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w gospodarstwie domowym



Bilder 
FF(O)-

Wriezen

Niemiecko-Polskie warsztaty architektoniczne 2006

12.06. - 07.07.2006 Renowacja elewacji budynku z 1819 r.
na ul. Hawelańskiej w Gorzowie

Uczestnicy:
10 uczniów z ÜAZ we Frankfurcie nad Odrą
wspólnie z 10 uczniami z ZSB w Gorzowie

Cel: Doskonalenie umiejetności zawodowych w 
odrestaurowywaniu historycznej elewacji
np. sztukateria, tynki, mieszanie  
specjalistycznej zaprawy, 
czyszczenie i wymiana cegły klinkerowej



Bilder 
FF(O)-

Wriezen

Trójstronny projekt „Technologia drewna” 2007  

01.-17. czerwiec 2007 Frankfurt nad Odrą

Uczetnicy: 6 uczniów z ZBS Gorzów                
6 uczniów z Kaliningradu (Rosja) i 
6 Cieśli-uczniów z ÜAZ we Frankfurcie
nad Odrą (Niemcy)

Cel: Wspólne projektowanie i wykonanie
dachu i ścian (mur pruski) w 
historycznej zabudowie

Realizacja: Szkolenie i wykonanie projektów w
warsztatach stolarskich przez
małe, mieszane grupy 3-osobowe

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg


Bilder 
FF(O)-

Wriezen

Projekt układania kamienia naturalnego 2008

Wspólne praktyki w układaniu kostki naturalnej celem 
odbudowy historycznej ulicy we FFO
02.-06.czerwiec 2008  ÜAZ w Frankfurcie nad Odrą

ZSB Gorzów i ÜAZ Frankfurt  nad Odrą
z każdej strony brało udział po 6 uczniów, 1 instruktor i 
tłumacz

02.-06.czerwiec 2008  ÜAZ we Frankfurcie nad Odrą



Bilder 
FF(O)-

Wriezen

Goodwill  KOSTKA BRUKOWA  2008

14. - 21. września 2008  we Frankfurt (Oder)

Uczestnicy: 6 uczniów z ZSB Gorzów, 9 brukarzy
uczniów z Alpnach (Szwajcaria), 3 
uczniów brukarstwa z ÜAZ Frankfurt 
(Oder) und 3 uczniów z ÜAZ Friesack
(Niemcy)  

Cel: Wspólna renowacja historycznej drogi we FFO, z 
kostki wielkogabarytowej zgodnie z normami EU 

Wykonanie: 
Wspólne działanie na prawdziwym placu budowy,
przy promenadzie na granicy Niemiecko-Polskiej,
wymagajace zawodowych umiejetnosci
(pogoda, jakość, terminowość, BHP, 
wykonywanie prac pod okiem specjalistów)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Switzerland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Switzerland.svg


Kuchnia Transgraniczna Gorzów Wlkp. – Frankfurt nad Odrą



„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” 

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

4 PROFESJONALNE PRACOWNIE GASTRONOMICZNE 

64 STANOWISKA SZKOLENIOWE



Bilder 
FF(O)-

Wriezen

Cele i efekty projektów międzynarodowych

• Młodzi ludzie uczą się i pracują w oparciu o
konkretne, specjalistyczne zadania;

• Uczestnicy nabywaja oprócz umiejętności 
zawodowych kompetencje międzykulturowe i 
językowe;

• Poznają pracę w środowisku międzynarodowym;

• Uczą się mobilności zawodowej.







15.03.2017 r. w ÜAZ we FFO: 68 uczestników projektów mobilności z

Poznania, Białegostoku, Gliwic

i Gorzoww Śląskiego wraz z opiekunami



30.03.2017 r. w ÜAZ we FFO: 74 Praktykantów ze

Szczecina, Opola, Cieszyna i OHP Białystok



17.05.2017 w ÜAZ we FFO:

Wizyta Pana Tomasza Badowskiego, I. Sekretarza Ambasady RP w Berlinie; 

76 Uczestników projektów mobilności z

Kielc, Gołdapu, Szczecina und Braniewa



Pobyty studyjne dla grup nauczycieli i instruktorów w ostatnich latach 

(Programy UE):

- Liberec (Czechy)

- Venspils (Łotwa)

- Zilina (Słowacja)

- Narva, Tallin, Kurassaare (Estonia)

- Kielce, Strzałkowo, Wieluń, Katowice (Polska)

- Bułgaria

- Rumunia

Grupy nauczycieli z innych krajów (poza programami UE ):                                               

- Egipt (2012-2014)

- Chiny (2013)

- Nigeria               (2013) 

- Mongolia (2014)                                                                                                          

- Ukraina (2014 - 2016)                                                                                                    

- Indonesia (2014)

Projekty mobilności dla nauczycieli i instruktorów



BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.



www.bfw-bb.de

Jacek Jeremicz

Pełnomocnik Zarządu BFW ds. Projektów Międzynarodowych

j.jeremicz@bfw-bb.de

Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego (BFW)

Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii

mailto:j.jeremicz@bfw-bb.de


Dziękuję za uwagę

ww.bfw-bb.de


