SŁOWEM WSTĘPU

Drogi Czytelniku,
legenda Erasmusa dotarła i na nasze strony… Cieszymy
się, że możemy podzielid się z Tobą wspomnieniami tych,
którzy przez cały rok przygotowywali szkołę do udziału w tym
projekcie oraz bezpośrednio czerpali z jego pozytywnych
efektów.

W tym numerze:

Mamy nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy pisad o
tym, że NIEMOŻLIWE stało się MOŻLIWYM…!!!!
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językowe
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KILKA SŁÓW O PROGRAMIE

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które
funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich
inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu
„Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie
szkolnictwa wyższego.

ZAŁOŻENIA

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji
działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program
ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich
szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania
młodzieży.

PRIORYTETY

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy
w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub
zaangażowania
i

pracowników

się

w

wolontariat)

młodzieżowych

oraz

uczniów,
wspiera

studentów,
budowę

kadry

edukacyjnej

partnerstw

pomiędzy

uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami
non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

m uu ss ++
EE rr aa ss m

HERMES 2017
2017
HERMES

Erasmus+

HERMES 2017

OKRES FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i językowych
28 uczniów Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, czego wynikiem ma być
zwiększenie ich szansy na znalezienie pracy w przyszłości.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poszerzanie wiedzy, umiejętności zawodowych i doświadczenia w obsłudze maszyn
i urządzeń pozwalającego na znalezienie pracy zgodnej z oczekiwaniami
uczestników.
2. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych (język angielski
i język niemiecki).
3. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym również języków obcych oraz
samodoskonalenia.
4. Nabycie kompetencji międzykulturowych: otwartość, akceptacja, tolerancja,
znajomość międzynarodowego środowiska.
5. Wzrost kompetencji interpersonalnych, w tym pewności siebie, poczucia własnej
wartości, samodzielności i obowiązkowości.

CELE OGÓLNE
Cele projektu w odniesieniu do Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze oraz
niemieckiego partnera:
1. Podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz oferty edukacyjnej poprzez
dostosowanie jej do wymogów europejskiego rynku pracy.
2. Wzrost potencjału organizacji partnerskich w zakresie realizacji mobilności
zagranicznych.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry szkolnej w zakresie tworzenia i
realizacji projektów unijnych oraz znajomości języków obcych.
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Budżet projektu: 66.742 Euro.
100% finansowania dla uczestnika.
Koordynator projektu:
Izabela Łysek – nauczyciel języka niemieckiego.
Termin realizacji: 01.09.2016-31.08.2017r.
Termin mobilności: 29.01.2017-25.02.2017r.

TRZEBA
WIEDZIEĆ!

Uczestnicy: 28 uczniów + 2 opiekunów
(dwutygodniowa wymiana: Izabela Łysek, Wioleta Folga,
Marek Mroczek, Ewa Frączek).
Organizacja przyjmująca: Vitalis GmbH.
Kwatera: Schronisko młodzieżowe w Schkeuditz.
Miejsce praktyk: Lipsk i okolice
(Schkeuditz,Lipsk,Markranstädt).
Program przygotowawczy (j.niemiecki zawodowy;
kultura, obyczaje i tradycje w Niemczech; przygotowanie
psychologiczne; warsztaty Europass CV; spotkanie
informacyjne;biuro praktyk Erasmus+).
Program kulturowy (wycieczki kulturowe m.in. do
Berlina, Lipska, Drezna).
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LISTA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU PRAKTYKA W NIEMCZECH – MOŻLIWOŚCIĄ POSZERZENIA NASZYCH PERSPEKTYW ZAWODOWYCH

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek: technik informatyk
1.
2.

Łukasz Stokłosa
Dawid Domagała

3.
4.
5.

Mateusz Krupa
Norbert Bartuś
Paweł Górski

6.
7.
8.
9.
10.

Sebastian Dzidek
Bartek Miętka
Krzysztof Węgrzyn
Łukasz Kajdas
Dawid Ściera
Kierunek: technik mechanik

1.
2.

Adrian Antos
Karol Kukuła

3.
4.

Patryk Kozak
Bartosz Śliwa
Kierunek: technik żywienia i usług gastronomicznych

1.

Weronika Węgrzyn

2.
3.

Paulina Wiśniewska
Kamil Kaczmarczyk

4.

Sylwia Woźniak
Kierunek: technik obsługi turystycznej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alicja Bednarz
Katarzyna Radwan
Anna Morek
Karolina Klaja
Patryk Maślanka
Karolina Janus
Agnieszka Janczy
Kinga Bilska
Gabriela Mika
Sylwia Tyrybon
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MIEJSCA PRAKTYK

Hotel Royal International w Lipsku
Technik Obsługi Turystycznej

Hotel Via City w Lipsku
Hotel Arena City w Lipsku

10 uczniów

Pensjonat Schlafgut w Lipsku
Apartamenty Schlafgut w Lipsku

Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych

Mensa Vitalis GmbH
Mensa DHL

4 uczniów

Technik Informatyk

Sale seminaryjne na Gut Wehlitz w Schkeuditz

10 uczniów
Technik Mechanik
4 uczniów

Warsztaty Vitalis GmbH
Nussbaum GmbH w Markranstädt
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Według Swami Shivananda: Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii.
Do tego samego wniosku doszli uczniowie WZS, którzy 25.02.2017r. wrócili w pełni
zadowoleni z czterotygodniowych staży zagranicznych, gdzie pod opieką dwóch
opiekunów zdali najważniejszy życiowy egzamin w ramach projektu pt. „Praktyka
w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”, który
został dofinansowany w wysokości 66 742 EUR z funduszy Unii Europejskiej
w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Organizacją
przyjmującą była niemiecka firma Vitalis GmbH, która zakwaterowała naszych uczniów
w swojej placówce w Schkeuditz na terenie Saksonii, a następnie zatroszczyła
się o program stażu dla 10 informatyków, 10 techników obsługi turystycznej,
4 techników żywienia i usług gastronomicznych i 4 techników mechaników. Uczestnicy
odbyli swoje staże w hotelach na terenie Lipska, w stołówkach w firmach DHL i Vitalis,
w salach seminaryjnych w Lipsku, jak i w warsztatach firmy Vitalis i Nussbaum.
Każdemu z uczniów udało się uzyskać liczne certyfikaty w języku polskim
i niemieckim, które z pewnością posłużą im w niedalekiej przyszłości, podczas
poszukiwania pracy. Uroczyste wręczenie odbędzie się w czasie obchodów „Dnia
Erasmusa” - spotkania podsumowującego projekt.
Warto jeszcze raz przypomnieć, iż każdy uczestnik w czasie czterotygodniowego
pobytu miał szansę zdobyć nową wiedzę i zawodowe umiejętności oraz sprawdzić
siebie i własne możliwości poza granicami państwa. Samodzielność, samodyscyplina,
otwartość na nowe działania, tolerancja wobec innych kultur, umiejętności językowe,
praca w grupie, a nawet orientacja na terenie obcego kraju to wyzwania, z których
uczniowie wyśmienicie zdali egzamin. Ponadto w trakcie pobytu wszyscy skorzystali
w pełni dofinansowanego programu kulturowego, dzięki któremu zwiedzili trzy miasta:
Lipsk, Berlin i Drezno.
Jedno jest pewne, że cel, którym było podniesienie praktycznych umiejętności
oraz kompetencji zawodowych i językowych 28 uczniów Wielozawodowego Zespołu
Szkół w Zatorze, w przyszłości zwiększający szansę na znalezienie pracy
odpowiadającej ich oczekiwaniom, został w pełni zrealizowany. Ponadto zagraniczny
pobyt i odbycie staży w niemieckich firmach umożliwiło uczestnikom poznanie
międzynarodowego środowiska, ukazało potrzebę nauki języków obcych, a także
pozwoliło nabyć kompetencje międzykulturowe, wyrażające się poprzez otwartość
i tolerancję wobec odmienności kultur. Poza tym realizacja projektu podniesie jakość
kształcenia zawodowego w Wielozawodowym Zespole Szkół, zwiększy potencjał
w zakresie realizacji mobilności zagranicznych a pracowników szkoły wzbogaci
w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie tworzenia i realizacji projektów unijnych.
Izabela Łysek
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA
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Erasmus+ okiem uczestników… 2017
i p. Markowi z wszystkimi trudnościami
W chwili, w której dowiedziałam

radziliśmy sobie wyśmienicie.

się, że nasza szkoła bierze udział
w

programie

możliwość
praktykę

ucieszyłam.

na

Niemiec,
Od

pobytu

poza domem wydawał mi się niezwykle

miesięczną

długi. Na miejscu jednak okazało się,

bardzo

razu

miesięcznego

będzie

Erasmus+

wyjazdu
do

i

Okres

się

że każdy dzień uciekał tak szybko,

wypełniłam

że nawet nie zdążyliśmy zatęsknić

formularz zgłoszeniowy, a po upływie

za Polską.

miesiąca okazało się, że zostałam

Nasze miejsce zakwaterowania

zakwalifikowana. Fascynującą z tego

było w małym miasteczku Schkeuditz,

powodu radość dopełnił fakt, że moi

obok Lipska. Mieszkałam z pięcioma

najbliżsi znajomi również mieli ze mną

koleżankami

jechać.

pokoju.

Czas

Obok

bardzo

przytulnym

naszego

ośrodka

do

znajdował się klub młodzieżowy, gdzie

zagranicznego wyjazdu składał się

wieczorami mogliśmy spędzać ze sobą

z kilku etapów. Przez miesiąc każdy

czas i trochę się rozerwać. Okazało

z uczestników uczęszczał na zajęcia

się, że grupa z Zatora nie miała sobie

z p.Izą, na których doskonalił swoje

równych,

umiejętności językowe. Otrzymaliśmy

Czasami zdarzało się, że zmęczenie

także podręczniki i rozmówki, które

po kilkugodzinnej pracy odbierało nam

wielokrotnie przydały się nam w czasie

resztki

stażu. Dodatkowo spotykaliśmy się

delektowaliśmy się ciszą i spokojem

z

w naszych pokojach, grając w karty lub

panią

przygotowań

w

pedagog,

aby

różnorodne

ćwiczenia

i

wymianę

doświadczeń

poprzez
wzajemną
nabyć

takich

jak:

bariera

sił,

rozmawiając

na

parkiecie.

dlatego

o

ważnych

wtedy

dla

nas

sprawach.

umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach,

zwłaszcza

W pierwszy dzień po przyjeździe
opiekun firmy Vitalis p.Ania zabrała

językowa, kulturowa, stres, tolerancja,

nas

integracja w grupie, tęsknota. Okazało

urzekło

się, że większość z omawianych przez

atmosferą.

nas zagadnień znalazło swe realne

naszej wycieczkowej mapie okazał się

odzwierciedlenie w Niemczech. Na

Berlin. Spacer ulicami miasta pozwolił

szczęście przy pomocy opiekunów z

nam poznać turystyczne atrakcje tego

Polski:

miejsca, a także uporządkować istotne

p.Wioli,

p.Izie,

p.Ewie

na

zwiedzanie
nas

swoją

Kolejnym

Lipska,

które

niecodzienną
punktem

Erasmus+

na
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wiadomości historyczne. W trzecim

Wróćmy

jednak

do

praktyk!

tygodniu naszego pobytu pojechaliśmy

Codzienne dojazdy do Lipska, wbrew

do Drezna. Wśród wielu zabytków

naszym wcześniejszym obawom, stały

kultury moją uwagę zwrócił kościół

się dla nas rutyną. To, co w pierwszy

protestancki, który urzekł mnie swoją

dzień mogło przerazić, w rezultacie

architekturą.

okazało

Warto

podkreślić,

planowanymi

że

poza

wycieczkami

nasi

się

idealną

szkołą

samodzielności. W hotelu, w którym
pracowałam z

koleżanką

Karoliną,

opiekunowie z Polski urozmaicali nam

poznałyśmy standardy, które mogłam

wolny czas wieloma atrakcjami. Gra

porównać z widzianymi na praktykach

w

kręgle

w

centrum

Schkeuditz

w Polsce.

okazała się „strzałem w dziesiątkę”.

Niestety wszystko co dobre

Wspólnej zabawie i śmiechu nie było

kiedyś się kończy. Cztery tygodnie

końca.

optymizmem

minęły nam w mgnieniu oka. Jestem

i znakomitym humorem poświęciliśmy

bardzo szczęśliwa, że mogłam brać

czas także na poznanie Lipska, a w

udział w tym programie. Śmiało mogę

szczególności Pomnika Bitwy Narodów

stwierdzić,

- najwyższego na świecie. Z tego też

przygodą życia!

Napełnieni

że

był

moją

najlepszą

względu, żeby wspiąć się na wysokość

Mam tylko jedno marzenie…

91 metrów należało pokonać ponad

Chciałabym, aby na nowo nawiązane

500 stopni! Ponadto odwiedziliśmy

przyjaźnie okazały się na tyle trwałe,

także

Wildpark,

różnego

gatunku

Grassimuseum,

prezentujący

nam

że nie straszna im będzie żadna

zwierzęta

oraz

rozłąka, a nawet okrutny ząb czasu.

gdzie

przeżyliśmy

podróż w czasie od starożytności aż do

Alicja Bednarz

XX wieku.
W

ostatnią

środę

naszego

pobytu postanowiliśmy posłuchać innej
muzyki niż na co dzień, dlatego
udaliśmy się do lipskiej filharmonii.
Pierwszy

raz

koncercie,

a

byłam

na

wrażania,

takim
których

doświadczyłam, nie zapomnę do końca
życia!
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BERLIN
Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.
św. Augustyn

Uczniowie w ramach projektu finansowanego z programu ERASMUS+ mogli
pospacerować najsłynniejszą aleją w stolicy Niemiec Unter den Linden, zwiedzić muzea: Das
Neue Museum - z najsłynniejszym popiersiem Nofretete, Technikmuseum, wystawę
samochodów w salonie VW oraz słynny Alexanderplatz wraz z wieżą telewizyjną
Fernsehturm.

Uczestnicy, choć całkiem
dobrze radzili sobie z
faktami historycznymi,
mogli także doświadczyć
historii Europy patrząc na
fragment
Muru
Berlińskiego, pomnik Żołnierzy Radzieckichę czy Bramę Branderburgską. Odwiedzili
również siedzibę Niemieckiej Pani Kanclerz Angeli Merkel i siedzibę Bundestagu - znany
jako Reichstag.

Każda podróż ma swoje zalety. Kiedy odwiedzasz lepiej rozwinięte kraje,
możesz dowiedzieć się jak poprawić swój własny. A kiedy los zaprowadzi cię do
tych biedniejszych, nauczysz się go doceniać.
Samuel Johnson
Jeśli odrzucasz jedzenie, ignorujesz zwyczaje, obawiasz się religii i unikasz
ludzi, lepiej żebyś został w domu.
James Michener

LIPSK
Lipsk - niegdyś mała słowiańska osada, dzisiaj jedno z największych ośrodków przemysłu i
handlu na terenie obecnych Niemiec Wschodnich.

Historyczna perełka
Nie każdy wie, że Lipsk aż do XV wieku
podlegał Władcom Saksonii. Obecnie
liczy
już
ponad
pół
miliona
mieszkańców. Nie da się zaprzeczyć, że
jest to miasto z dość interesującą historią.
Posiada najlepiej zachowaną XIX i XXwieczną architekturę, gdyż najmniej
ucierpiało w czasie II wojny światowej..

Zabytki
Lipsk posiada cudowny rynek, gdzie niezwykły renesansowy klimat tworzy zarówno Stary
Ratusz, sukiennice oraz Dom Królewski.

Atrakcje
Na spragnionego wrażeń turystę czeka Ogród Zoologiczny, jeden z pierwszych, utworzony w
1878 roku. Podziwiać można w nim prawie 900 gatunków różnorodnych zwierząt oraz krainę
małp zwaną Pongolandem. Warto także zobaczyć najstarszy węzeł kolejowy, gdzie miał
miejsce największy dworzec czołowy na terenie całej Europy. Ponadto w Lipsku znajdziemy
centrum wystawienniczo - kongresowe, dzisiaj nazywane Targami Lipskimi.

DREZNO
Podczas
czterotygodniowego
stażu
erasmusowicze wyruszyli w jednodniową
podróż do Drezna, miasta zwanego perłą
baroku, w którym ważyły się losy Polski
za panowania królów z dynastii Wettynów.
Po powitaniu przesympatycznego przewodnika
pana Witolda udaliśmy się do Szklanej
Manufaktury - ręcznej fabryki samochodów
koncernu VW. Potem przespacerowaliśmy się
po starówce, skupiając swoją uwagę
na Kościele Marii Panny, Katedrze św. Trójcy
i Zwingerze - najbardziej okazałym przykładem
zespołu pałacowego późnego baroku w Europie.
O tym, jak atrakcyjne turystycznie jest Drezno,
mówią same liczby. Według zebranych
statystyk rocznie odwiedza je prawie 10
milionów turystów. Uznawane za stolicę kultury
urzeka wszystkich, którzy do niego przybędą…

Już wiele lat temu jego czar działał na przeróżne osobistości, począwszy od Augusta
Mocnego, władcy Saksonii i przez pewien czas także Polski, który zlecił budowę
podziwianych do dziś zabytków, po Ryszarda Wagnera, który występował wielokrotnie
w tutejszej operze, czy Bernardo Bellotto (znanego szerzej jak Canaletto). Tutaj Adam
Mickiewicz napisał III część Dziadów, a Juliusz Słowacki w swoich listach sławił jego
piękno. W Dreźnie tworzył także Karol May, autor słynnego wśród wszystkich fanów
dzikiego zachodu „Winnetou". Wreszcie bombardowanie miasta podczas II wojny światowej
zainspirowało Kurta Vonneguta do napisania powieści Rzeźnia numer pięć.
Drezdeńczycy są dumni ze swoich kulturalnych i artystycznych osiągnięć. Wciąż kultywują
tę tradycję poprzez wspieranie i propagowanie dzieł sztuki. W mieście znajduje się blisko
40 muzeów i galerii sztuki. Równie liczne są teatry, kina i biblioteki.

INEGRACJA PRZEZ DUŻE „I“
Cztery tygodnie to nie lada wyzwanie dla grupy 30 osób, którzy znają się tylko ze szkolnej
ławki, czy szkolnego korytarza. Nagle wszyscy trafiamy do wspólnych pokoi, wspólnej
łazienki, musimy sortowad śmieci, szanowad ciszę nocną, razem spędzad czas wolny
i tolerowad się nawzajem. Nauczyciele stają się opiekunami – ludźmi, którzy czuwają nad
nami całą dobę, nie tylko prawiąc morały, lecz również pomagając nam rozmową w tych
ciężkich chwilach – zwątpienia, tęsknoty, stresu, innego tryby życia, choroby, konfliktu.
Z tego względu oprócz planowanych wycieczek kulturowych zorganizowano dla nas m.in.:
1. Dzieo Otwartych Muzeów – każdy uczestnik lub grupa musiała odwiedzid jedno muzeum
w Lipsku i przed wejściem zrobid sobie pamiątkowe selfie.
2. Test z wiedzy na temat WZS – pytania były zabawne, podchwytliwe, ale ukazujące ile
wiemy o życiu naszej szkoły ( ekspertem okazała się Alicja Bednarz).
3. Konkurs na Najmilszą i Najmilszego wyjazdu – dużo nie trzeba pisad: Kamil Kaczmarczyk
i Alicja Bednarz.
4. Bowling Abend – popołudnie na kręglach.
5. Shopping Zeit- czas dla zakupoholików w sieciówce PRIMARK.
6. Wildpark w Lipsku – spacerując alejkami można było zaobserwowad różne gatunki
zwierząt.
7. Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku –zwiedziliśmy największym pomnik w Europie monument upamiętniający bitwę pod Lipskiem
8. Gewandthaus – w filharmonii można było posłuchad klasycznych kompozycji Vivaldiego
czy Mozarta oraz występu solistek w wykonaniu nowojorskiej orkiestry.
9. Wieczorne gry z opiekunem Markiem Mroczkiem.
10. Jugendclub – wieczorne potaocówki - WZS okazał się lwem parkietu na tle innych grup,
partyjki bilarda.
Dzięki temu nawiązały się między nami nowe przyjaźnie, a powrót do rzeczywistości okazał się
bezwzględną koniecznością.
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The project entitled „The placement in Germany – a possibility to improve our employment prospects” has
been funded with support from the European Union Erasmus+ project.
According to Swami Shivananda „an ounce of practice is worth a ton of theory.” The students of
Wielozawodowy Zespół Szkół in Zator, who came back satisfied from the 4-week overseas placements on
25th February 2017, came to the same conclusion. Twenty eight students, accompanied by two teachers,
have passed the most important exam in their lives. They took part in the student exchange entitled: „A
placement in Germany – a possibility to improve our employment prospects.” The European Union financed
the project with the amount of 66.742 euro as part of the Erasmus+ project, Action 1: Educational Mobility.
The German company Vitalis GmbH took care of the students and provided board and lodging for them in
Schkeuditz in the state of Saxony. What is more, the company handled the schedule of the placement for 10
students of computer technology, 10 students of tourist services, 4 students of catering technology and 4
students of mechanics. The students served their placements in the hotels in Leipzig, the canteens of DHL
and Vitalis companies, the seminar rooms in Leipzig and the Vitalis and Nussbaum's workshops.

Every student managed to obtain a number of certificates in the Polish and German languages. Surely they
will use them in the near future while looking for jobs. The ceremony of awarding the certificates will take
place in our school during so called „Erasmus Day” - a meeting summarizing the project. During four weeks
of the placement the students learnt not only many useful things for their professional lives but also for their
everyday lives. Self-reliance, self-discipline, openness to new activities, tolerance for other cultures,
language skills, coping in a group, feeling homesick and even a sense of direction in a foreign country were
all the challenges which the students faced and rose to with flying colours. What is more, thanks to the
financed cultural schedule the students had an opportunity to sightsee three cities: Leipzig, Berlin and
Dresden.

The acquired cross-cultural competence have manifested in students' openness and tolerance for dissimilarity
of cultures. It should also be highlighted that taking part in the project has improved the quality of vocational
education in Wielozawodowy Zespół Szkół in Zator and developed the potential of doing foreign projects.
The school staff have increased their knowledge and skills which are essential in the process of creating and
doing European Union projects. The coordinator assures that the above project of placements is the first one
but for sure not the last one.

This publication has been funded with support from the European Commission, It ony reflects the attitude of
its authors and both the European Commission and the National Agency of Erasmus+ Project do not take
responsibility for its factual content.
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Das Projekt u. d. T.“Praktikum in Deutschland - eine Möglichkeit, unsere beruflichen
Perspektiven zu erweitern.” wird mit der Unterstützung vom Programm der Europäischen
Union Erasmus + realisiert.
Nach Swami Sivananda: Ein Gramm Praxis ist mehr wert als eine Tonne Theorie. Zu
dem gleichen Schluss sind WZS-Schüler gekommen, die 25.02.2017 voll und ganz zufrieden
aus dem vierwöchigen Auslandspraktikum zurückgekommen sind, wo sie unter der Obhut
von zwei Betreuern ihre wichtigste Prüfung im Leben im Rhamen vom Projekt "Praktikum in
Deutschland - eine Möglichkeit, unsere beruflichen Perspektiven zu erweitern" bestanden
haben. Das Projekt wurde in Höhe von 66 742 EUR aus EU-Mitteln im Rahmen des
Programms Erasmus + gefördert; Aktion 1: Lernmobilität.
Die Aufnahmeorganisation war die deutsche Firma Vitalis GmbH, von der unsere 28
Schüler in ihrer Jugendherberge in Schkeuditz einquartiert wurden, und dann hat sie sich
um den Praktikum-Programm für 10 Techniker für Informatik, 10 Techniker für touristische
Dienstleistungen, 4 Techniker für Ernährung und gastronomische Dienstleistungen und 4
Techniker für Mechanik. Die Teilnehmer haben ihre Praktika in Hotels in Leipzig, in den
Kantinen in Unternehmen DHL und Vitalis, in informatischen Seminarräumen in Leipzig und
in Werkstätten Vitalis und Nussbaum gemacht.
Jedem Schüler ist es gelungen, eine Reihe von Zertifikaten in polnischer und
deutscher Sprache zu erhalten, die ihnen sicherlich in naher Zukunft dienen werden, z.B.
während der Suche nach Arbeit. Die offizielle Zertifikatverteilung findet während der Feier,
am "Erasmus-Tag" statt . Das soll ein festliches Treffen sein, das das oben genannte Projekt
zusammenfassen wird.
Es ist wert, daran zu erinneren, dass jeder Teilnehmer während des vierwöchigen
Aufenthalts eine Chance hatte, neue Kenntnisse und berufliche Fähigkeiten zu gewinnen
und sich selbst und ihre Fähigkeiten außerhalb des Landes zu testen. Selbstvertrauen,
Selbstdisziplin , Offenheit für neue Aktivitäten, Toleranz gegenüber anderen Kulturen,
Sprachkenntnisse, Gruppenarbeit , und auch Orientierung in einem fremden Land sind
wirklich eine Herausforderung, aus denen unsere Praktikanten ausgezeichnet die Prüfung
bestanden haben. Darüber hinaus haben alle Teilnehmer während des Aufenthalts vom voll
subventionierten Kulturprogramm profietiert, dankdessen drei schöne deutsche Städte
besucht: Leipzig, Berlin und Dresden.
Eines ist sicher, dass das Ziel, nicht nur die praktischen Fähigkeiten und fachlichen,
sondern auch die sprachlichen Kompetenzen von 28 Technikern aus Zator zu verbessern,
wurde vollständig verwirklicht. Das alles erhöht die Chance in der Zukunft auf einen guten
Job zu finden, der ihre Erwartungen entspricht. Außerdem haben der ausländische
Aufenthalt und das Praktikum bei deutschen Unternehmen den Schülern ermöglicht, das
internationale Umfeld zu lernen, auch die Notwendigkeit für das Sprachenlernen gezeigt, und
dazu beigetragen, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben, die durch Offenheit und
Toleranz für die Vielfalt der Kulturen zum Ausdruck kommen. Letztendlich wird das Projekt
die Qualität der Berufsausbildung in der Schule Wielozawodowy Zespół Szkół in Zator
verbessern, wird das Potenzial im Bereich von ausländischen Lernmobilitäten
erhöhen, und wird dazu noch beitragen, das Schulpersonal um die erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Erstellung und Umsetzung von EU-Projekten zu
bereichern.
Veröffentlichung finanziert mit Mitteln der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus +.
Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission realisiert.
Diese Publikation gibt nur die Ansichten der Autoren und die Europäische Kommission und die Nationale
Agentur für Erasmus + sind für die Informationen nicht verantwortlich.
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Technicy Informatycy
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Technicy Obsługi Turystycznej
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Technicy Żywienia i Usług Gastronomicznych
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