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Give new life to projekt maj¹cy na celu ratowanie
przestrzeni terenów zniszczonych przez urbanizacjê,

czas i zywio³y. Realizowa³y go organizacje
pozarz¹dowe i szko³y rolnicze z Estonii, Francji,

W³och, Portugalii i Polski.



Zespó³ Szkó³ Licealnych i Agrotechnicznych
jako partner projektu

Give new life Erasmus+

„Mobilnoœæ zawodowa uczniów gwarancj¹ jakoœci i rozwoju
 kszta³cenia zawodowego w szko³ach sektora zielonego”

Miêdzynarodowe spotkanie projektowe
w Nicei, Francja, w dniach 7-8 paŸdziernika 
2019 r. Wizyta studyjna w ogrodach willi 
Rothschildów. 

Miêdzynarodowe spotkanie projektowe
w Tallinie, Estonia, 18-19 maja 2019 r. Wyjazd 
studyjny do Paldiski.

Miêdzynarodowe spotkanie projektowe
w Conegliano, W³ochy, 25 lutego - 2 marca 
2019 r. Wyjazd studyjny do Veneto Agricltura 
oraz wizyta na p³askowy¿u Cansiglio.



S³owacja, Rakowice
czerwiec 2017 r.

Sta¿ uczniów Zespo³u Szkó³ Licealnych i Agrotechnicznych 
w Tucholi z projektu realizowanego przez

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leœnej EUROPEA POLSKA

Doœwiadczenia uczniów s³owackich wzbogaci³y wiedzê uczestników projektu
z zakresu architektury krajobrazu



Sta¿ uczniów Zespo³u Szkó³ Licealnych i Agrotechnicznych 
w Tucholi z projektu realizowanego przez

Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leœnej EUROPEA POLSKA

"Doœwiadczenie przez pracê prowadzi do mistrzostwa w zawodzie.
Uczniowie ZSLiA praktykuj¹ w oœrodku kszta³cenia zawodowego w Danii."

Dania, Aarhus, lipiec 2020 r.



W ramach projektu Erasmus+ Give new life uczniowie technikum 
architektury krajobrazu podjêli pracê rewitalizacji terenu przyszkolnego 
ZSLiA, który zosta³ zniszczony po pamiêtnej nawa³nicy  z 11 sierpnia 2017 
roku. Zgodnie z za³o¿eniem projektowym wykonanym przez uczniów 
w pierwszej kolejnoœci zosta³y posadzone byliny oraz wiosenne roœliny 
cebulowe. Kolejnym etapem projektu bêdzie za³o¿enie rabaty z roœlin 
miododajnych  oraz rabaty z traw ozdobnych. 
Dzia³ania te pozwol¹ na zagospodarowanie zniszczonego przez nawa³nicê 
terenu a jednoczeœnie uatrakcyjni¹ wizerunek terenu szko³y.

Nawa³nica w sierpniu 2017 r.



Prace uczniów na terenie szko³y po nawa³nicy
- uprawa, nasadzenia i radoœæ z efektów.



Kwalifikacje: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, EKA.05. Prowadzenie 
spraw kadrowo-p³acowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
Opis zawodu: Wykonuje analizy czynników kszta³tuj¹cych podstawowe wielkoœci ekonomiczne; 
analizuje sprawnoœæ ekonomiczno-organizacyjn¹ podmiotów gospodarczych; oblicza wskaŸniki 
okreœlaj¹ce sytuacjê finansow¹ firmy; przygotowuje sprawozdania z dzia³alnoœci podmiotu 
gospodarczego; zbiera, pozyskuje i analizuje informacje rynkowe; sporz¹dza bud¿et oraz plan dzia³ania 
danej jednostki organizacyjnej lub jej czêœci. 

Kwalifikacje: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi stosowanych w rolnictwie 
Opis zawodu:  Obs³uguje ci¹gniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu 
i zbioru zbó¿, zielonek, ziemniaków i buraków; wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, 
bronowanie, w³ókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych

Kwalifikacje: OGR.03. Projektowanie, urz¹dzanie i pielêgnacja roœlinnych obiektów architektury 
krajobrazu, OGR.04. Organizacja prac zwi¹zanych z budow¹ oraz konserwacj¹ obiektów ma³ej 
architektury krajobrazu 
Opis zawodu: Przygotowuje, urz¹dza i pielêgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje 
pielêgnacjê parków, starodrzewu; produkuje roœliny ozdobne i materia³ szkó³karski; nadzoruje podleg³ych 
pracowników.
Dodatkowe umiejêtnoœci zawodowe: prowadzenie winnic 

Kwalifikacje: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej, ROL.05. Organizacja i prowadzenie 
przedsiêbiorstwa w agrobiznesie 
Opis zawodu: Wykonuje czynnoœci zwi¹zane z produkcj¹ roln¹, organizowaniem dystrybucji i sprzeda¿¹ 
produktów rolnych, ich promocj¹ i reklam¹ oraz ocen¹ jej jakoœci i op³acalnoœci; dobiera w³aœciwy sprzêt i 
materia³y eksploatacyjne do produkcji rolnej 

Kwalifikacje: HGT.07. Przygotowanie imprez i us³ug turystycznych, HGT.08. Obs³uga klienta oraz 
rozliczanie imprez i us³ug turystycznych 
Opis zawodu: Planuje i realizuje imprezy oraz us³ugi turystyczne; zapewnia informacjê turystyczn¹ 
oraz prowadzi sprzeda¿ us³ug turystycznych; obs³uguje klientów korzystaj¹cych z us³ug turystycznych; 
prowadzi rozliczenia finansowe imprez i us³ug turystycznych. 
Dodatkowe umiejêtnoœci zawodowe: animator czasu wolnego, pilot wycieczek, przewodnik 
turystyczny, rezydent biura turystycznego, pracownik informacji turystycznej, organizator spotkañ 
biznesowych, kongresów i konferencji 

Inne kwalifikacje i umiejêtnoœci niezbêdne do funkcjonowania na rynku pracy.

Inne kwalifikacje i umiejêtnoœci niezbêdne do funkcjonowania na rynku pracy.

Bran¿owa szko³a I stopnia w zawodzie ...
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Inne kwalifikacje i umiejêtnoœci niezbêdne do funkcjonowania na rynku pracy.
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