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Dzieo dobry. Chcemy opowiedzied o naszym pobycie na czterotygodniowej praktyce 

zawodowej, którą odbyliśmy w niemieckich przedsiębiorstwach w ramach projektu „Europejska 

praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłośd” programu Erasmus +. W prezentacji 

przedstawimy miejsca naszej praktyki, czego się nauczyliśmy oraz pokażemy dodatkowe korzyści jakie 

osiągnęliśmy dzięki wyjazdowi zagranicę.  

W zagranicznej praktyce wzięło udział 30 uczniów technikum uczący się w zawodach technik 

pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik 

informatyk oraz 5 absolwentów technikum. Praktyki odbywaliśmy od 18 maja 2017 r. do 12 czerwca 

2017 r. 

Pracowaliśmy osiem godzin dziennie od poniedziałku do piątku w zakładach pracy 

położonych na terenie Lipska. Technicy ekonomiści, handlowcy i technicy informatycy pracowali 

w znajdujących się w Lipsku sklepach, drogeriach i centrach handlowych oraz w dziale logistycznym 

lipskiego Zoo. Technicy pojazdów samochodowych i technicy mechanicy odbywali praktykę 

w warsztatach samochodowych i zakładach produkcyjnych. 

W nowym miejscu zaaklimatyzowaliśmy się bardzo szybko. W pracy traktowano nas 

z szacunkiem. Wszyscy byli mili i chętni do pomocy. Powierzone nam obowiązki były na miarę 

naszych możliwości zawodowych. W Niemczech duży nacisk kładziono na dyscyplinę. Nasi szefowie 

wymagali od nas punktualności i staranności w realizacji powierzonych nam zadao, ale istotne było 

także dla nich przestrzeganie praw pracowniczych, jak np. przerwy w wykonywaniu pracy, organizacja 

zaplecza socjalnego. 

Podczas praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach zdobywaliśmy doświadczenie zawodowe, 

uzyskaliśmy wiedzę na temat działalności firmy, niemieckich standardów wykonywania zadao 

zawodowych. Uczyliśmy się budowania i utrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami, 

komunikacji w zespole międzynarodowym, współpracy w grupie. Poznawaliśmy samych siebie, często 

w sytuacjach ekstremalnych, jakie wyjazd na praktyki za granicę dostarczał nam w dużym natężeniu  

i częstotliwości.  

Wyjazd w ramach projektu to jednak nie tylko zajęcia zawodowe, ale również możliwośd 

poznania naszych zachodnich sąsiadów. Dzięki zorganizowaniu zajęd kulturowych mieliśmy okazję 

poznad zabytki Lipska i Drezna, kulturę i historię  Niemiec.  

W Lipsku poznaliśmy Pomnik Bitwy Narodów upamiętniający największą bitwę okresu 

napoleooskiego, która w 1813 roku miała miejsce w okolicach Lipska. Pomnik Narodów stanowi 

punkt rozpoznawczy miasta Lipska, jest także najwyższą budowlą pomnikową Europy.  

Jedną z największych atrakcji pobytu w Niemczech było zwiedzenie najstarszego ale 

i najnowocześniejszego Ogrodu Zoologicznego w Lipsku. Zoo w Lipsku jest domem dla ponad 850 

gatunków zwierząt, którym stworzone zostały naturalne warunki egzystencji. 

Byliśmy w jednym z największych parków rozrywki w Europie Balantis, gdzie na najbardziej 

nieustraszonych czekał „Huracan”. Kombinacja pionowego podjazdu na wysokośd 32 metrów, 

następnie spadku z tej wysokości w dół oraz pięciu pętli, na których siły przyspieszenia osiągają 

pięcioipółkrotnośd masy ciała czynią z Hurackanu jedną z najbardziej spektakularnych kolejek 

górskich w Niemczech. 



 

 

 

 

„Współfinansowane przez Unię Europejską” 

 

  
Program ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe  

„Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”, numer umowy 2016-1-PL01-KA102-023738 
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 193 

 

Pojechaliśmy na wycieczkę do gospodarczego i kulturalnego centrum Saksonii- Drezna, 

jednego z najpiękniejszych miast barokowych. W mieście mogliśmy podziwiad przepiękny rokokowy 

pałac Zwinger, którego założycielem był król August Mocny. Zobaczyliśmy Operę Sempera , katolicką 

Katedrę zwaną również Kościołem Polskim, Kościół Frauenkirche, , słynny most Augusta Mocnego ,  

pomnik „Złoty Jeździec”, przedstawiający Augusta Mocnego pędzącego na koniu w kierunku swojej 

drugiej stolicy rezydencyjnej - do Warszawy. 

Popołudniami chodziliśmy głównie na zakupy, dostaliśmy 900 euro kieszonkowego. Oprócz 

tego spędzaliśmy czas w swoim towarzystwie, np gotowaliśmy wspólne obiady. To była świetna 

zabawa i dobra okazja żeby lepiej się poznad.  

Wróciliśmy do kraju bardzo zadowoleni. Każde przeżycie zostawiło po sobie miłe 

wspomnienia i wiele doświadczeo. W czasie odbywania praktyki, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. 

Pracując z Niemcami i osobami innych narodowości przełamaliśmy bariery, stereotypy i wzajemne 

uprzedzenia. Dzięki praktykom w Lipsku podnieśliśmy umiejętności językowe, poznaliśmy kulturę i 

historię kraju przyjmującego, a także nauczyliśmy się odpowiedzialności  i radzenia sobie w nowym 

środowisku, w obcym kraju ze zwykłymi sprawami życia codziennego.  

Wspierany środkami unijnymi program Erasmus + jest dla nas szansą na lepszy start w życie 

zawodowe. Uzyskane certyfikaty i dokument Europass Mobilnośd- dokument uznawany w krajach 

Unii, potwierdzający zdobyte umiejętności i odbytą ścieżkę kształcenia zawodowego, z pewnością 

pomogą nam w znalezieniu pracy na krajowym i europejskim rynku pracy. 

 

 


