
Sprawozdanie opiekuna stażu grupy projektu Erasmus+  w Erfurcie 

w dniach 12 października do 14 listopada 2015-11-26 

 

W ciągu 5 tygodni praktyk zawodowych 12 uczniów Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Pilźnie miałam 

przyjemność pełnić funkcję opiekuna pedagogicznego. Uczniowie odbywali praktyki w zakładach wskazanych 

przez erfurcką Izbę Rzemieślniczą. Ze strony niemieckiej opiekunem grupy polskiej byli Pan Hans-Eicke 

Baunack oraz Pani Sylwia Popp. 

Wszyscy zakwaterowani byliśmy w schronisku młodzieżowym Steigerstrasse i tam również otrzymywaliśmy 

całodzienne wyżywienie. Program pobytu zakładał zarówno doskonalenie umiejętności zawodowych jak i 

poznawanie historii i kultury kraju Turyngii oraz doskonalenie języka niemieckiego.  

Uczniowie rozpoczynali pracę w różnych godzinach, zaproponowanych przez właścicieli zakładów, co 

skutkowało tym, że elektromechanicy czy cukiernicy na popołudniowe zajęcia językowe czy zwiedzanie 

obiektów kultury przybywali po 7-8 godzinnym dniu pracy, a adeptki fryzjerstwa, często rozpoczynające koło 

godziny 12:00 wychodziły z pracy koło 14:30, aby zdążyć na popołudniowe zajęcia. 

Już po pierwszym tygodniu pojawiły się problemy zdrowotne, które u jednego z uczniów zakończyły się 

interwencją pogotowia i przewiezieniem do szpitala. Jednak zabieg operacyjny nie był konieczny i po dwóch 

dniach pobytu w klinice uczeń mógł kontynuować staż. Niedyspozycje żołądkowe stały się powodem 

opuszczenia jednego dnia praktyki przez troje uczniów, ból zęba zakończony wizytą na dyżurze 

stomatologicznym jednego ucznia. Zgubienie telefonu komórkowego i biletu miesięcznego było powodem 

wizyty na komisariacie policji. 

W ramach programu poznawania kultury kraju gospodarzy odbyły się dwie całodzienne wycieczki. Pierwsza z 

nich do Eisenach i na zamek Wartburg oraz na ekspozycję Automobile Welt, druga do Lipska, połączona z 

udziałem w wyborach parlamentarnych, zwiedzaniem Pomnika Bitwy Narodów, Panorama Tower i Forum 

Współczesnego. W samym Erfurcie uczestniczyliśmy w zwiedzaniu historycznego centrum, cytadeli na 

Petersbergu, kosztowaliśmy lokalnych specjalności, wychodziliśmy na basen, lodowisko, do kręgielni. 

Uczestniczyliśmy w zgromadzeniu na placu katedralnym w przeddzień  Martini Fest oraz zwiedziliśmy erfurckie 

ZOO. Na zakończenie pobytu zwiedziliśmy nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego i obserwowaliśmy 

proces kształcenia praktycznego w wielu zawodach. Aktywność i indywidualna ciekawość poznawcza sprawiła, 

że niektórzy na własną rękę odkrywali wiele zakątków miasta, uczestniczyli w koncertach dla turystów, w 

seansie filmowym oraz we mszy św. w języku polskim. 

Stażyści niejednokrotnie dawali wyraz zadowoleniu z zakwalifikowania się do programu. Wśród uczestników 

kilka osób zdecydowanie wyróżniało się rzetelnością, punktualnością, zaradnością i kulturą. Według opiekunów 

ze strony niemieckiej oraz w mojej opinii na pochwałę zasługuje Klaudia Madejska. Pod względem kultury 

osobistej i pilności zostawiała w tyle ogół grupy, ale również wykazywała daleko idącą inicjatywę i talent 

organizatorski, a ogólna orientacja w mieście i w miejscu zakwaterowania stanowiły dla mnie dużą pomoc. 

Spośród chłopców Dominik Szpara pokazał się z bardzo dobrej strony pod względem kultury osobistej i pilności 

w pracy, na co również zwrócili uwagę pan Baunack i pani Popp. Można było powierzyć mu zadanie i być 

pewnym, że je wykona i dostarczy informację zwrotną.  

Bartek Kolak przewyższał wszystkich umiejętnościami językowymi i wiedzą ogólną, ale również umiejętnością 

wyszukiwania sobie interesujących go obiektów kultury, samodzielnie realizował poznawanie miasta i kultury 

niemieckiej. Był bardzo koleżeński i często wykonywał drobne przysługi kolegom słabiej radzącym sobie z 

językiem niemieckim.  Krzysztof Wojtuła imponował spokojem i spolegliwością, zyskał fantastyczną opinię w 

miejscu pracy. Wykorzystywał pobyt na pogłębianie umiejętności językowych i indywidualne poznawanie 

miasta, starając się nie absorbować nikogo swoimi problemami. 

Ogólnie grupę oceniam pozytywnie, często dawali wyraz  troski wzajemnej i daleko idącej solidarności. Cieszyli 

się dobrą opinią wśród personelu schroniska, szczególnie załogi kuchni. 

W przygotowaniu do wyjazdu następnych grup należałoby przenieść akcent bardziej w kierunku szeroko 

rozumianej kultury i ogłady, z niemiecka zwanej „kindersztubą”, oraz w ewentualnych przyszłych projektach  

rozważyć możliwość innej organizacji stażu. 

M.Sadowska 


