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W dniach od 25 czerwca do 8 lipca 2017r. sprawowałyśmy opiekę nad grupą uczniów z ZSSChiO w 
Jarosławiu odbywających staże zagraniczne w Niemczech, w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" pt. „Europejskie 
doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”. 

Uczestnikami projektu była młodzież kształcąca się w zawodach: Technik usług fryzjerskich (11 uczniów), 
Kucharz oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych (13 uczniów). Uczniowie odbyli 2 tygodniową praktykę 
zawodową zgodnie z ich profilem kształcenia - fryzjerzy w Studiu fryzjerskim w Gut Wehlitz, a żywieniowcy w 
zakładach gastronomicznych zlokalizowanych w Lipsku oraz Schkeuditz. Głównym celem, dla którego uczniowie 
wzięli udział w stażu był ich rozwój zawodowy oraz pogłębienie posiadanej wiedzy, niezbędnej w wykonywaniu 
uczonego zawodu. Bardzo ważnym atutem było także nabycie umiejętności pracy w zespole wielokulturowym, 
jak również poznanie kultury i tradycji kraju goszczącego.  
 Mieszkaliśmy w oddalonym od Lipska o ok.15 km ośrodku na terenie Gut Wehlitz - uczniowie w pokojach 
dwu, trzy, cztero i pięcioosobowych z łazienką zlokalizowanych w jednym budynku, a my w apartamencie, w 
budynku obok.  Na terenie ośrodka znajdowała się stołówka, w której jedliśmy śniadania i obiadokolacje. Do 
dyspozycji uczniów była także wspólna kuchnia. Każda grupa posiadała swoją szafkę ze sprzętem sportowym. 
W ośrodku znajdował się klub młodzieżowy otwarty od niedzieli do piątku w godzinach od 20.00 do 23.00. 
Zakwaterowanych było łącznie 240 osób z Polski, Portugalii oraz Węgier.  
 Wieczorem 25 czerwca po przybyciu na miejsce zostaliśmy oficjalnie przywitani przez Pana Martina - 
pracownika firmy Vitalis (organizacji przyjmującej). Po zakwaterowaniu odbyło się spotkanie, podczas którego 
przedstawiono nam regulamin przebywania na terenie ośrodka oraz zasady przebiegu stażu zawodowego 
uczniów. Otrzymaliśmy dwutygodniowe bilety upoważniające do korzystania z pociągu, którym dojeżdżaliśmy 
do Lipska oraz środków komunikacji miejskiej. 
 Uczniowie pracowali 8 godzin dziennie, zapoznając się z zasadami, technikami oraz metodami pracy w 
danym zakładzie. Z całą pewnością nauczyli się wielu nowych umiejętności przydatnych w ich zawodzie. Przez 
cały okres stażu poszerzali swoją wiedzę, zdobywali kwalifikacje zawodowe, wymieniali się doświadczeniami, 
poznawali kulturę i obyczaje. Porozumiewali się ze współpracownikami w języku niemieckim i angielskim 
korzystając z własnych umiejętności, słowników lub translatorów w telefonach komórkowych. 
 Przez cały okres stażu prowadziłyśmy systematyczne rozmowy z uczniami, służyłyśmy im pomocą i 
wsparciem. Co drugi dzień organizowałyśmy spotkania całej grupy w świetlicy, w ośrodku. Uczniowie byli bardzo 
zżyci ze sobą, sympatyczni, kulturalni i nie sprawiali większych problemów wychowawczych. Byli bardzo 
chwaleni w zakładach pracy.    
 26 czerwca uczestniczyliśmy w wycieczce po Lipsku. Poznaliśmy historię tego miasta. Zwiedziliśmy 
najsłynniejsze zabytki Lipska min.: skwer „Augustusplatz” z Operą Lipską i Filharmonią „Gewandhaus”, kościoły 
„St. Nikolas”, „St. Thomas”, Stary i Nowy Ratusz Miejski. W sobotę 1 lipca zwiedziliśmy największy pomnik w 
Europie - Pomnik Bitwy Narodów w Lipsku upamiętniający największą bitwę okresu napoleońskiego. 
Następnego dnia, w ramach programu kulturowego pojechaliśmy do Drezna, gdzie zwiedziliśmy m.in.: Dworzec 
Główny, Stary Rynek, barokowy kompleks pałacyków - Zwinger, Plac Teatralny, Operę, Zamek Królewski. 

Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał od organizacji przyjmującej certyfikaty 
potwierdzające udział w projekcie oraz dokument Europass - Mobility potwierdzający odbyty staż zagraniczny.  

W sobotę 8 lipca wyjechaliśmy do Jarosławia. 
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