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ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3  im. Adama Kocura  w Katowicach”  

PRAKTYKI   ZAGRANICZNE  - MARZEC, 2014r.  

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób 
kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
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Stażyści, którzy zakwalifikowali się do udziału w zagranicznym 
stażu wzięli udział  w  przygotowaniu pedagogicznym, 

językowym i kulturowym:  
 

 Od października 2013 r. rozpoczęły  się zajęcia z  języka angielskiego i języka  niemieckiego 
zawodowego,  

 W  listopadzie stażyści  rozpoczęli szkolenia  nt. kultury i zwyczajów Niemiec,  
 Grudzień to spotkania  z psychologiem.  
 Na przełomie stycznia i lutego – stażyści uczestniczyli w szkoleniach praktycznych . 
 Stażyści wraz   z rodzicami wzięli także udział w spotkaniu z przedstawicielem Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej.  
 

 
                                                          
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zostały zakupione ze środków 
 przeznaczonych na realizację projektu. 

  
 

  



Saksonia 

02 marca  2014r. Stażyści,  kształcący się            
w zawodzie technik elektryk wyjechali na 
dwutygodniowe praktyki do Schkeuditz 

koło Lipska w Saksonii.  



Za pobyt naszej młodzieży w Schkeuditz 
odpowiedzialna była firma VITALIS  

  



Praktykanci  uczestniczyli  w lekcjach  j. niemieckiego  

Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft    



Pobyt rozpoczął się od szkolenia BHP                                                            
i podstawowego instruktażu  



... efekty pracy na warsztatach firmy VITALIS 



 
...pierwszy samodzielny montaż  

na tablicy szkoleniowej 



... czas na praktyki w terenie 



Uzupełnieniem zajęć kulturowych  
było zwiedzanie LIPSKA  

  

  



kościół św. Mikołaja (Nikolaikirche)  



Lipsk to miasto            
   Jana Sebastiana Bacha 

          



 W okolicy rynku, w  kościele św. Tomasza znajduje się grób 
Jana Sebastiana Bacha 



Rynek  renesansowy     

                     Stary Ratusz (Altes Rathaus),   

   



Lipsk Główny (Leipzig Hauptbahnhof). 

 Lipsk jest jednym z najstarszych węzłów kolejowych w Europie.  
 W latach 1902-1915 zbudowano największy dworzec czołowy w Europie . 



Spacer po Lipsku 

Ogród zoologiczny 

   

Pomnik Bitwy Narodów                     



  
  

           Zwiedzanie fabryki   BMW w Lipsku  



Sobota 8 marca 2014r.  
- zwiedzanie Berlina. 



Muzeum Techniki w Berlinie 



Niedzielę 9 marca 2014r. 
spędziliśmy  w Dreźnie 

         



VITALIS - Schkeuditz – Gut Wehlitz   

 To instytucja partnerska, która perfekcyjnie przygotowała  
zagraniczne praktyki  oraz czas wolny i program kulturowy 

dla naszych stażystów.   Firma VITALIS GmbH - mieści się w 
miejscowości Schkeuditz – oddalonym o ok. 15 km. od 

Lipska,  w pobliżu lotniska. 
 

BARDZO  
DZIĘKUJEMY  

 
wszystkim pracownikom a przede wszystkim  

 pani Małgorzacie Worona  za opiekę merytoryczna i wsparcie 
w trakcie odbywania praktyk  

  



Praktyka zawodowa w Niemczech  umożliwiła poznanie nowoczesnych 
metod szkolenia praktycznego  i europejskich standardów, 

które powinny przyczynić się do sprawnego funkcjonowania  Naszej 
młodzieży na europejskim i polskim rynku pracy. Dodatkowym 

atutem realizacji projektu było doskonalenie umiejętności 
językowych,  integracja z młodzieżą z innych krajów, kształtowanie 

wśród  młodzieży tolerancji i rozwijanie świadomości proeuropejskiej, 
a także nauka umiejętności adoptowania się do warunków życia                           

i pracy w różnych krajach UE. Po zakończeniu praktyk każdy                                
z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte  

umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 



    Osiągnięcia stażystów 
 

 

1. Stali się bardziej kreatywni, odpowiedzialni i otwarci na innych. 

2. Pokonali bariery językowe i udoskonalili język angielski oraz  
niemiecki . 

3. Przełamali obawy przed podjęciem pracy w innym kraju. 

4. Wzrosła samoocena każdego uczestnika projektu. 

5. Zaliczyli obowiązkowe praktyki zawodowe. 

6. Otrzymali certyfikaty językowe, potwierdzające odbycie praktyk za 
granicą a przede wszystkim dokumenty Europass- Mobilność. 

 

 



  

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego  

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się  

i szkolących zawodowo”  

realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Dziękujemy Narodowej Agencji 


