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Umiejętności bez granic
uczniów Dwójki

Umiejętności bez granic - rozdanie certyfikatów

Staż zagraniczny 
w Niemczech

Wydanie
Specjalne

Doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych na
praktykach
zagranicznych

W ramach projektu
uczniowie odbyli
dwutygodniowy staż
w Niemczech w
miejscowości
Chemnitz, gdzie
pod okiem
instruktorów z
instytucji
przyjmującej F+U
Sachsen gGmbH, a
także koordynatora
projektu – pani

Emilii Antończyk
oraz nauczyciela
języka niemieckiego
– pani Wiesławy
Dziendziel,
doskonalili
umiejętności
zawodowe i
językowe. 

E.Antończyk

W Zespole Szkół
nr 2 w Jastrzębiu-
Zdroju im. W.
Korfantego w roku
szkolnym
2013/2014 
realizowany był
projekt
„Umiejętności bez
granic –
doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

na praktykach
zagranicznych”,
współfinansowany
przez POKL i
EFS. 
Do projektu zostały
zakwalifikowane
dwie 10-osobowe
grupy uczniów,
kształcących się w
zawodzie technik
żywienia i usług
gastronomicznych

oraz technik
logistyk. 
Głównymi
kryteriami naboru
podczas rekrutacji
do projektu były
wyniki w nauce,
ocena z
zachowania, a
także znajomość
języka obcego.

E.Antończyk

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
na praktykach zagranicznych

N.N.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 26 07/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDwójka od Kuchni

Praktyka zagraniczna
w Chemnitz

Gastronomowie
praktykowali w
bardzo dobrze
wyposażonej
kuchni i
pracowni
cukierniczej,
natomiast
logistycy w 
pracowni
komputerowej,
biurze oraz
magazynie.
Ponadto
instytucja
przyjmująca
zorganizowała
szereg
wycieczek
dydaktycznych
dostosowanych
do potrzeb
kształceniowych
uczestników,

dzięki czemu
mieli okazję
zwiedzić:
fabrykę i
muzeum
makaronów -
NudelcenterRiesa,
fabrykę ciastek i
przekąsek Dr
Quendt w
Dreźnie, browar
Einsiedler, młyn
RolleMuhle,
fabrykę
samochodów
BMW w Lipsku,
centra
logistyczne -
Rhenus,
Lekkerland,
 Meditrans.  E.A.

Staż w Chemnitz

Pracownia cukiernicza

Biuro

Magazyn

E.A.

E.A.

E.A.

E.A.
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Wycieczki dydaktyczne
w Niemczech

W fabryce
ciastek 
i słonych 
przekąsek

Logistycy 
w fabryce BMW

Grupa
gastronomów
zwiedziła
fabrykę Dr
Quendt, gdzie
oprócz
zapoznania się
z procesem
produkcji na
uczestników
wycieczki
czekała słodka
degustacja.

Fabryka BMW w Lipsku

Fabryka Dr Quendt w Dreźnie

Zwiedzenie fabryki BMW to
niezapomniane
przeżycie. Produkcja BMW ruszyła
w Saksonii w marcu 2005 roku.
Obecnie każdego dnia z taśmy
zjeżdża ponad siedemset
samochodów. Centralny budynek
fabryki w Lipsku zaprojektowała
gwiazda współczesnej architektury,
Zaha Hadid, która wykreowała
nowy typ budowli przemysłowej:
wielofunkcyjny budynek
łącznikowy. Wyszukana logistyka
jest niezbędna w całym systemie
produkcyjnym BMW – każdy
samochód wyprodukowany w
Lipsku przechodzi przez tłocznię,
halę nadwozi, lakiernię i halę
montażową. 

E.A.N.N.

N.N.
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Drezno

Informacje
o projekcie

Udział w
projekcie był
bezpłatny,
wszystkie
koszty
zostały
sfinansowane
z funduszy
unijnych
POKL i  EFS.
Uczniowie
mieli
zagwaranto-
wane
zakwatero-

wanie i
wyżywienie
podczas
stażu w
Niemczech,
przejazd,
ubezpiecze-
nie,
bezpłatne
zajęcia
dodatkowe,
podręczniki i
materiały
biurowe.
Celem
projektu było
zdobywanie
kwalifikacji
zawodowych,

ułatwienie
osobistego
rozwoju oraz
doskonalenie
umiejętności
językowych
uczniów.
Realizacja
projektu
poprawiła
wizerunek
kształcenia
zawodowego,
umożliwiła
uczestnikom
poznanie
środowiska
zawodowego

w
Niemczech,
zachęciła do
otwartości i
międzynaro-
dowej
współpracy.

E.A.

Drezno

W czasie wolnym od praktyk, uczniowie zostali zaznajomieni  
z zabytkami historyczno-kulturowymi Chemnitz 

oraz stolicy Saksonii – Drezna.

E.A.

E.A.
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Przygotowania do stażu
rozpoczęły się kilka miesięcy przed wyjazdem

Upowszechnianie rezultatów
trwa na bieżąco

Przygotowanie do stażu w Niemczech Przygotowanie

Upowszechnianie rezultatów

Przed
wyjazdem na
staż odbyło się
kilkumiesięczne
przygotowanie
uczniów,
polegające na
uczestnictwie w
zajęciach
dodatkowych

językowych,
kulturowych,
pedagogicznych,
a także
zawodowych.
Uczniowie
zwiedzili także
targi branżowe
w Brnie.

E.A.

Potwierdzeniem
odbytego stażu
są certyfikaty
oraz dokumenty
Europass –
Mobilność dla
każdego z
uczestników.

Rezultaty
projektu są na
bieżąco
upowszechniane
w środowisku
lokalnym. 
Adres www
projektu: 

zs2projekt.wix.
com/bezgranic

Opracowanie
gazetki:

mgr inż. Emilia
Antończyk

E.A. K.K.

E.A.
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Relacje uczestników
- grupa gastronomów

Pałac Zwinger w Dreźnie

Zwiedzanie Chemnitz

Magda B. :
Bardzo się
cieszę, że
przyjechałam do
Chemnitz.
Podróż
przebiegła w
bardzo miłej
atmosferze.
Mamy dużo
wycieczek, np.
do Drezna lub
muzeum
przemysłu. Są
one bardzo
ciekawe i
możemy się z
nich dużo
nauczyć.
Poznajemy
kulturę i kuchnię
niemiecką.
Zajęcia na
kuchni są
interesujące i
pracują tam mili
ludzie. W środę

(26.03.14) całą
grupą
gastronomów
wybraliśmy się
do fabryki
ciastek i słonych
przekąsek
Dr.Quendt’a.
Pokazano nam
jak funkcjonują
dane maszyny i
urządzenia. Była
również
degustacja
wyrobów. W
wolnym czasie
możemy pójść
 na salę
gimnastyczną,
bilard, kręgle i
inne obiekty
rozrywkowe.
Trudno mi
będzie rozstać
się z tym
miejscem.

Patrycja: 
Czwartek
wspominam
bardzo wesoło,
ponieważ
mieliśmy zajęcia
w pracowni
cukierniczej z
panią Betiną,
która już na
samym
początku
powitała nas
szczerym
uśmiechem. Za
zadanie
mieliśmy upiec
m.in.
Diplomatentorte,
Schwarzwalder
Kirschtorte,
Schneeflocke.

Gabrysia: 
We wtorek
byliśmy na
wykładzie, który
odbywał się w
języku
angielskim, na
którym
poznaliśmy
normy zachowa
ń w krajach
europejskich, a
następnie
sporządzaliśmy
karty menu dla
restauracji w
języku
niemieckim.

W środę
byliśmy na 2
wycieczkach.
Pierwsza z nich
była do młyna
Rohle Mulle,
gdzie
poznaliśmy
etapy produkcji
mąki. Druga
natomiast do
browaru
Einsiedler, gdzie
zwiedzaliśmy
linię
produkcyjną i
magazyny. 

E.A.

W.D.
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Relacje uczestników
- grupa logistyków

Grupa logistyków na stażu

Izabela:
Podczas
wycieczki do
Riesa
zwiedziliśmy
zakład
produkcyjny
makaronów.
Najpierw
obejrzeliśmy
film mu
poświęcony, w
którym
mogliśmy się
dowiedzieć o
jego 100-letniej
historii.
Następnie
udaliśmy się w
ochronnym
ubraniu na linię
produkcyjną.

Tam
zobaczyliśmy
jak się robi
makaron – od
momentu
wymieszania
składników, aż
do
zapakowania
wyrobów
finalnych.
Następnie
zwiedziliśmy
tamtejsze
muzeum
również
poświęcone
historii
zakładu, a na
koniec
udaliśmy się
do restauracji,

aby
skosztować
tamtejszego
przysmaku w
formie obiadu.
Każdemu z
nas bardzo
podobała się ta
wycieczka.
W czasie
dwutygodniowego
pobytu w
ośrodku
szkoleniowym
F+U Sachsen
w Chemnitz
miałam okazję
nabyć dużo
nowych
umiejętności.
Podczas
praktyk, które
odbywały

się w
magazynie,
biurze oraz
pracowni
komputerowej
zdobyłam
nowe
doświadczenia
w dziedzinie
logistyki.
Dzięki temu,
że na ośrodku
były również
inne
narodowości :
Litwini, Czesi,
Niemcy,
Węgrzy oraz
inni Polacy
mogłam
udoskonalić
swój język
zarówno

angielski, jak i
niemiecki. Duż
a ilość osób
pozwoliła
nawiązać
nowe
znajomości.
Jeżeli chodzi o
jedzenie, to był
bardzo duży
wybór i
zróżnicowany.
Również
wycieczki były
interesujące i
zachęcające
do poznawania
nowych
rzeczy.
Reasumując,
gdybym w
przyszłości
miała ponowną

okazję, aby tu
przyjechać na
pewno bym z
niej
skorzystała.
Kinga:
Jedenastego
dnia pobytu
mieliśmy
okazje
zapoznać się
oraz
możliwość
nauki na
specjalistycznym
programie
logistycznym
Wirth Logistik.
Stworzenie
własnej linii
produkcyjnej
było świetną
zabawa.

K.K.
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Rys: D. Tomczak


