
Czas na podsumowanie mobilności w ośrodku szkoleniowym Sächsische 
Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden 

 

Erasmus+  zmienia życie, otwiera umysły. Z tym hasłem zgadzają się jednogłośnie Julka, Marcin, Paulina, Nikola, 
Oliwia, Paulina, Iza, Ania, Dawid, Kasia - uczestnicy projektu Erasmus+ "Mobilność uczniów szansą na rozwój 
zawodowy" Nr 2019-1-PL01-KA102-062300 realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i 
Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uczniowie kierunku technik analityk zakończyli czterotygodniowe praktyki 
zawodowe w ośrodku szkoleniowym Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe 
Dresden.  

Udział w projekcie Erasmus+  jest wspaniałym doświadczeniem które umieszczę w swoim CV. Analizy w 
laboratoriach SBG, komunikacja w języku angielskim, piękna architektura miasta, nowe znajomości, 
samodzielność, nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Polecam.        Dawid 

Czterotygodniowe praktyki w Dreźnie znacznie poszerzyły moje umiejętności zawodowe-analityczne zarówno w 
teorii, jak i praktyce. Poznałam przedsmak prawdziwej pracy laboranta co pozwoliło mi spojrzeć z szerszej 
perspektywy na dalszą edukację. Miesiąc mobilności  zaowocował bogatszym zasobem słów z języka angielskiego. 
Zajęcia w języku obcym spowodowały, że na co dzień stopniowo zaczęłam przełamywać barierę językową, 
zyskałam większy komfort w porozumiewaniu się po angielsku podczas praktyk oraz w miejscach publicznych. 
Wyjazd to nie tylko praca, ale też i przyjemności. Mobilność dała mi szansę na zwiedzenie zjawiskowego Drezna, 
które  mnie urzekło. Monumentalne budynki wplątane w sieć coraz to nowszych wieżowców wywarły na mnie 
ogromne wrażenie. Stolica Saksonii zdecydowanie ma swój klimat który sprawia, że nawet w pochmurny dzień 
chce się wyjść na spacer i odkrywać kolejne niesamowite zakątki. Cieszę się, że uczestniczę w projekcie Erasmus+, 
zrealizowałam program praktyk w profesjonalnym ośrodku szkoleniowym, poznałam nowych ludzi, stawiłam 
czoło wyzwaniom naukowym. Miesiąc pobytu w Dreźnie dostarczył  niesamowitych wrażeń, praktyki i pracę 
połączyłam z wypoczynkiem i zabawą.  
Kasia  

Każdy dzień praktyk to nowe wyzwania. Warto je podejmować bo w moim przypadku przełożyły się na szerokie 
kompetencje i kształtowały mój charakter. Udział w projekcie przyczynił się do poprawy komunikacji, współpracy, 
samodzielności, zaradności oraz odporności na stres. Pracowałam używając specjalistycznego sprzętu pod okiem 
profesjonalistów, poznałam środowiska pracy za granicą. Wycieczki w najbliższej okolicy oraz wyjazdy w ramach 
programu kulturowego ułatwiły poznanie historii i kultury Saksonii. Miesiąc w nowym otoczeniu dostarczył wielu 
doświadczeń życia codziennego, ciekawych obserwacji. Szlifowałam język angielski i wszystkim polecam taki 
sposób nauki języka obcego – słówka same wchodzą do głowy i po pewnym czasie ich używamy je całkiem 
naturalne, znika bariera językowa, zyskujemy pewność siebie. Warto realizować praktyki zawodowe za granicą. 

Nikola 

Praktyki zawodowe realizowane za granicą są niezwykłą i niezapomnianą przygodą. Udział w projekcie Erasmus+ 
otwiera drzwi do własnego rozwoju. Wzbogaciłam swoją wiedzę z zakresu chemii i biologii, udoskonaliłam swoje 
umiejętności praktyczne. Praktyka zagraniczna pozwoliła mi skonfrontować wyobrażenia na temat pracy w 
laboratorium. Wyjazd sprawił iż poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi a także zacieśniłam relacje z uczestnikami 



projektu. Zobaczyłam wiele pięknych miejsc, poznałam ich historię. Poznanie kultury innego kraju owocuje 
refleksją aby docenić naszą kulturę i historię ale także dostrzec elementy, które można zmienić na lepsze. Wyjazd 
do Drezna pozwolił mi przełamać barierę językową oraz dał możliwość nauki języka angielskiego zawodowego, 
który dla technika analityka jest niezbędny w pracy zawodowej. Z mojej perspektywy miesięczny wyjazd do 
Drezna był niezwykłą przygodą, którą będę bardzo długo wspominać. Zdobyłam wiele umiejętności, zarówno 
zawodowych jak i życiowych, przeżyłam mnóstwo cudownych chwil ze wspaniałymi ludźmi. 

Julia 

Na praktyki do Drezna warto pojechać po nowe doświadczenia i wspaniałe przeżycia. Praca w super 
wyposażonych laboratoriach, zwiedzenie malowniczych miejsc w Dreźnie, Lipsku czy Miśni, poszerzenie 
umiejętności językowych i skuteczna komunikacja  z nauczycielami SBG oraz  mieszkańcami Drezna, to tylko 
niektóre atuty praktyk w ramach projektu Erasmus+.  
Iza  
 
Praktyki w ramach projektu  Erasmus+  to ,,świetna szkoła życia” również grupowego. Zajęcia w laboratoriach SBG 
pozwoliły mi obsługiwać nowoczesny sprzęt m.in. chromatograf gazowy czy wykonywać badania mikrobiologiczne 
w sterylnych warunkach. Zdobyte doświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające realizację mobilności ułatwią mi 
dalszą edukację i  planowanie ścieżki zawodowej.  
Oliwia  

Uczestnicy oraz koordynatorzy projektu serdecznie dziękują nauczycielom Pani Jolancie Szyler, Panu 
Wojciechowi Bęś oraz Panu Grzegorzowi Lewkowiczowi którzy pełnili funkcję opiekunów młodzieży podczas 
pobytu w Dreźnie. 

Wszystko co dobre szybko się kończy. Przyszli technicy analitycy wrócili bogatsi w doświadczenia oraz 
kompetencje zawodowe i życiowe z dużym apetytem na kolejne wyzwania.    

Koordynatorzy  

 

 


