
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Podmiot składający projekt: 
Střední odborná škola lesnická a strojírenská 

Šternberk p.o. (Średnia Szkoła Zawodowa 

Leśna i Maszynoznawstwa) 

Forma prawna wnioskodawcy: 
Příspěvková organizace Města Šternberk 

(jednostka budżetowa Miasta Šternberk) 

Osoba do kontaktu: Marián Marghold 

 

telefon: +420 731 646 745 Email: mmarghold@seznam.cz 

 

Nazwa przedsięwzięcia projektowego: 
Specjalistyczna praktyka na rzecz krajobrazu 

 

Krótki opis przedsięwzięcia projektowego: 

 

Projekt ten dotyczy zawodowego przygotowania 60 uczniów kierunków dotyczących 

architektury krajobrazu, którzy zdobędą wiedzę i kompetencje zawodowe w celu 

zwiększenia szansy absolwentów na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. W wyniku 

uzupełnienia programu dydaktycznego obejmującego praktyczne warsztaty, staże robocze i 

praktykę w administracji publicznej będzie można zdobyć praktyczne umiejętności 

pozwalające na zatrudnienie od razu po zakończeniu nauki. 

Główne działania kluczowe:  

Rozszerzenie programu dydaktycznego 

Przygotowanie uzupełniającego programu dydaktycznego obejmującego architekturę 

krajobrazu z innowacyjnym podejściem do elementów zatrzymywania wody w krajobrazie, 

realizowanego przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych takich jak np. e-

learning, architektura krajobrazu przy pomocy modelowania w komputerze. Realizacja tego 

działania odbywa się we współpracy dydaktyków partnerów przy wsparciu metodycznym 

eksternistycznych ekspertów z wybranych dziedzin. Dydaktycy określą jasne zasady oceny 

tego działania, dokonają oceny za każde półrocze a wyniki oceny będą sobie wzajemnie 

przekazywać. 

Przygotowanie i doposażenie sal przeznaczonych do kształcenia zawodowego oraz 

wyposażenie służące pracy w terenie 

Partnerzy w pierwszej fazie realizacji projektu doposażą swoje sale dydaktyczne 

dostosowując je do wzbogacenia zajęć w ramach swoich programów nauczania. Ponadto 

zapewnią doposażenie w celu zdobywania doświadczeń praktycznych w ramach praktyki 

zawodowej zarówno na terenie szkoły, jak i poza podczas warsztatów i staży roboczych. 

Wspólne warsztaty połączone z transgraniczną wymianą grup uczniów 

Wspólne formy zajęć i transgraniczna wymiana grup uczniów poprzez realizację łącznie 12 

warsztatów, mających na celu zdobycie praktycznych umiejętności przy realizacji 

konkretnych zadań. Potem prezentacja efektów tego działania. Po stronie czeskiej wybrano 

na razie 2 tematy, odnowienie ogrodu klasztornego w Šternberku i zagospodarowanie 

krajobrazowe gminy Hlásnice według istniejących opracowań krajobrazowych 

z Uniwersytetu Mendela. 

Staże robocze i praktyka w podmiotach na rynku pracy 

Realizacja staży roboczych i praktyk u potencjalnych pracodawców wybranych podczas 

spotkań w formie okrągłych stołów. 12 staży odbędzie się także po drugiej stronie granicy z 

udziałem wybranych uczniów drugiego partnera. Staże i praktyki będą przygotowywane przy 
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udziale wszystkich partnerów w celu wykorzystania konkretnych wniosków z warsztatów. 

Efekty staży i praktyk będą monitorowane w drodze oceny i opracowania wniosków na 

potrzeby kolejnych staży i praktyk. 

 

Miejsce realizacji projektu:  

Šternberk 

 

Partner:  

Lokalna grupa działania MAS Šternbersko o.p.s. 

 

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
Współpraca w ramach wszystkich działań projektu 

Cel i produkty projektu:  
Wskaźnikiem będą uczestnicy uzupełniającego programu nauczania, warsztatów (12), staży 

roboczych i praktyk u potencjalnych pracodawców. 

 

Szacowana wartość kosztów:  
600 000 EUR 

Charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):  

Koszty osobowe, zakup towarów i usług, koszty podróży, zakup wyposażenia 

Stan przygotowania projektu: 

 

Kompletne przedsięwzięcie projektowe z budżetem strony czeskiej, skonsultowane z WS 

 


