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                       Wszystko zaczęło się od rekrutacji.  

                     Chętnych było wielu! 

 

Beneficjentami Projektu mogli zostać uczniowie  

z dwóch klas: 2KB i 3TK. 

 

Proces rekrutacji uczestników składał się  
z dwóch etapów.  

W pierwszym etapie została wyłoniona  
grupa 26 uczniów, a następnie z tej grupy 

(po zakończeniu cyklu zajęć 
przygotowawczych) wybrano 20 

ostatecznych beneficjentów. 





    4 maja 2014 r. –20 uczestników projektu wraz z dwoma polskimi 

opiekunami: panią Marceliną Dyktą oraz panem Mirosławem 

Liznerem, wyjechało na staż zawodowy do Frankfurtu. 
     



 Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 
Związku Przemysłu Budowlanego Berlina  

i Brandenburgii– ośrodek szkoleniowy  
we Frankfurcie nad Odrą 



 pokoje 2-osobowe  (wc/prysznic)   

 TV, wifi 

 pełne wyżywienie 

 kieszonkowe 

                                                 



Każdego dnia od godziny 6:45 zaczynaliśmy 

praktykę zawodową, która dotyczyła przede 

wszystkim budowy i pielęgnacji oczka wodnego oraz 

zakładania rabat. 

Pracę kończyliśmy o godzinie 16:00. Po kolacji spotykaliśmy 

się z naszymi opiekunami żeby omówić harmonogram 

minionego dnia (co robiliśmy, czego nauczyliśmy się w danym 

dniu, itp.) oraz żeby ustalić dokładny harmonogram 

następnego dnia.  

Przed rozpoczęciem pracy nad oczkiem i rabatami 

musieliśmy dokonać niwelatorem pomiaru terenu wokół 

ośrodka. 

A jak nam to wychodziło, zobaczcie Państwo sami! 





























 zwiedziliśmy Berlin – Muzeum Historii Niemiec, Bundestag, Bramę 
Brandenburską i mnóstwo innych miejsc, które przestały być nam 
obce; 

 zwiedziliśmy Poczdam, m. in. zespół pałacowo- parkowy Sanssouci; 

 relaksowaliśmy się na Wyspie Tropikalnej; 

 spacerowaliśmy ulicami Frankfurtu nad Odrą; 

 graliśmy w tenisa stołowego, siatkówkę i kręgle; 

 odwiedziliśmy strzelnicę i pływalnię. 

 

Każdemu potrzebna jest chwila wytchnienia- to zrozumiałe. 

My relaksowaliśmy się na różne sposoby: 





WYCIECZKI - BERLIN 



















    Co dał nam pobyt we Frankfurcie? 

     

 Z pewnością wzbogacił nas o nowe doświadczenia  

i umiejętności. Jednak nie tylko. Nauczyliśmy  

się tam także punktualności, sumienności  

i odpowiedzialności. 

A główną korzyścią z naszego pobytu, jest 

oczywiście otrzymanie certyfikatu Europass- 

Mobilność, który jest dla nas swego rodzaju kartą 

wstępu w życie zawodowe. 
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