
  

Uczniowie Kopernika w Niemczech 

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy w ramach projektu ERASMUS PLUS – 

Sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w terminie od 01.09.2019 r. do 31.10.2020 r. 

realizuje Projekt "Uczniowie Kopernika na europejskim rynku pracy-staże w Niemczech" . 

 

Kluczowym działaniem w tym projekcie były staże zawodowe dla 20 uczniów Technikum 

w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor i technik usług 

fryzjerskich organizowane w firmach w Schkeuditz i Lipsku w Niemczech. Wyjazd uczniów 

na staże odbył się za zgodą rodziców i po konsultacjach z Agencją Narodową. Od 13.09.2020 

r. do 26.09.2020 r. uczniowie Kopernika, pod opieką pani Eweliny Skrzypek i pani Beaty 

Krupy przebywali w zabytkowym dworku rycerskim Gut-Wehlitz.  

 

Staże zorganizowała Firma Vitalis – nasza organizacja partnerska w Niemczech. W związku 

z panującą sytuacją pandemiczną, głównym priorytetem było bezpieczeństwo naszej 

młodzieży podczas wyjazdu, dlatego już w pierwszym dniu pobytu uczniowie zostali 

przebadani na obecność koronawirusa. Następnego dnia zostali dopuszczeni do odbywania 

staży, ponieważ wszyscy uczestnicy mieli negatywne wyniki na obecność wirusa.  

 

Odbyte staże w salonie fryzjersko-kosmetycznym Gut Wehlitz oraz w pracowniach 

informatycznych i logistyczno-spedycyjnych w Lipsku w firmie Projekt Korrekt e.V. 

wpłynęły na rozwój zawodowy uczniów, podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji 

kluczowych i umiejętności, a to zwiększy ich szanse na zatrudnienie i mobilność na rynku 

pracy. Wpłynie to również na podniesienie wyników w nauce z przedmiotów zawodowych. 

Uczniowie w trakcie staży musieli posługiwać się językiem niemieckim i angielskim, dzięki 

czemu poprawiły się ich kompetencje językowe oraz wyniki nauczania z języków obcych. 

Uczniowie będą mogli zastosować umiejętności, doświadczenie i spostrzeżenia wynikające 

z realizacji projektu na regionalnym i europejskim rynku pracy. 

 

Staże te przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących nowych 

technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Potwierdzeniem odbytych staży 

są liczne certyfikaty, w tym również Europass Mobilność. 

 

Firma Vitalis zadbała także o czas wolny uczniów przygotowując zaplecze sportowe: boisko 

do siatkówki, stoły do ping ponga. Czas wolny młodzież wykorzystywała na czynny 

odpoczynek i integrację z uczestnikami staży ze Słowacji, Bułgarii, Jarosławia 

i Aleksandrowa Kujawskiego.  

 

Stażyści oprócz zdobywania umiejętności zawodowych, poznawali również kulturę i zabytki 

Niemiec. Już w pierwszym dniu pobytu pojechali do Lipska, w którym zwiedzali 

Hauptbanhof, die Oper, Panorama Tower, Gewandhaus, Nikolaikirche, Goethedenkmal 



i Johann Sebastian Bach Denkmal. W sobotę 19 września mieli okazję zwiedzić jedną 

z najciekawszych metropolii Europy - Berlin. Zobaczyli takie obiekty jak: Bramę 

Brandenburską-symbol zjednoczenia Niemiec, Reichstag-gmach parlamentu Rzeszy, 

Holocaust Mahnmal - pomnik pomordowanych Żydów Europy, Museumsinsel, 

Alexanderplatz i wieżę telewizyjną oraz Checkpoint Charlie. Natomiast w niedzielę 

20 września czekała ich kolejna atrakcja- wyjazd do Drezna, w którym zwiedzali: Kościół 

Marii Panny, Zwinger, zamek w Dreźnie Dresden-zabytki die Altstadt, Frauenkirche, 

Residenzschloss, Rathaus, Zwinger, Denkmal König Johann, Italienisches Dörfchen, 

Fürstenzug. 

 

Sami uczniowie stwierdzili, że wyjazd za granicę sprawił, iż stali się  bardziej samodzielni 

i zaradni, wzrosło ich poczucie własnej wartości. Nauczyli się radzić sobie w sytuacjach 

stresowych. Zwiększyła się ich motywacja do dalszego kształcenia i doskonalenia swoich 

umiejętności.  

 

Przed wyjazdem uczniowie brali udział w różnych działaniach, których celem było dobre 

przygotowanie do pobytu w Niemczech: 

- w 30 godzinnym kursie z języka niemieckiego, który zwiększył zasób słownictwa 

zawodowego i ułatwił komunikacji codzienną podczas stażu,  

- 4- godzinnych warsztatach z pedagogiem , których celem było lepsze poznanie siebie, 

swoich mocnych i słabych stron, zgłębianie metod panowania nad własnymi emocjami oraz 

poznanie technik radzenia sobie ze stresem 

- szkolenie z BHP i udzielania pierwszej pomocy 

-  z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie, nauczyciele i zaproszeni Goście uczestniczyli 

w szkolnym opłatku, który był okazją do kolędowania w różnych językach, w tym języku 

niemieckim, 

-  młodzież przygotowała prezentacje multimedialne na temat zwyczajów 

bożonarodzeniowych w Niemczech, 

-  na przerwach przez radiowęzeł uczniowie słuchali muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, 

poznawali jego życie i twórczość. 

 

Koordynatorów projektu: panią Małgorzatę Longosz-Nicpoń, panią Mieczysławę Mardeusz 

i panią Agnieszkę Malinowską cieszy przede wszystkim fakt, iż młodzież jest bardzo 

zadowolona ze swojego udziału w tym projekcie. A ich ciekawe relacje ze staży w Niemczech 

sprawiły, ze młodsi koledzy już dopytują się , kiedy i dokąd będzie kolejny wyjazd. 

 


