
Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów RZSZ w Pilźnie i Tarnowie w 

hiszpańskich i niemieckich zakładach pracy 

 

Program Erasmus+ Projekt „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów 

tarnowskiego rzemiosła” polega na organizacji 5-tygodniowych praktyk 

zawodowych w Sewilli (Hiszpania) i Erfurcie (Niemcy) dla uczniów RZSZ w 

Pilźnie i Tarnowie. Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą w  

Tarnowie w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu i Move On Solutions z 

Sewilli.  

Dwie 12-osobowe grupy uczniów odbyły staże zawodowe w okresie od 12 

października 2015 roku do 13 listopada 2015 roku w hiszpańskich i niemieckich 

zakładach pracy. 

Praktyki zagraniczne odbyli uczniowie klas II i III kształcący się w zawodach: 

fryzjerzy, elektromechanicy i mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy 

instalacji sanitarnych, ślusarze, kucharze, cukiernicy i piekarz. Zajęcia 

praktyczne obejmowały minimum 175 godzin stażowych i zostały poprzedzone 

przygotowaniem uczestników pod względem kulturowym, psychologicznym i 

językowym.  

Głównym celem uczestnictwa w projekcie było wzmocnienie  konkurencyjności 

uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy. Poszerzenie posiadanej 

wiedzy i podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Praktyka zagraniczna miała 

na celu przygotowanie uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, a 

styczność z nowymi technologiami umożliwi transfer doświadczeń i innowacji 

do zakładów rzemieślniczych w regionie. 

Firmy przyjmujące stażystów w Sewilli to między innymi warsztat 

samochodowy Norauto S.A.U. w którym pracowali Jakub Starzyk, Łukasz 

Mrozek, Dawid Radliński i Marcin Kurcz, w zakładzie fryzjerskim Koupas 

Peluqueros pracowała Monika Pyzia. W restauracji Perro Viejo Tapas-Bar staż 

odbyły Teresa Bryg i Martyna Burza , w restauracji San Marco pracowali Izabela 

Loś i Kacper Żak, w cukierni Confiteria La Camapna pracował Kamil Piekarczyk, a 

w zakładzie hydraulicznym Fontaneria Lama Arkadiusz Lis i Paweł Stolarczyk.  



W Erfurcie elektromechanicy samochodowi Jakub Zięba, Gabriel Fulara, Bartosz 

Piątek, Dominik Szpara pracowali w warsztatach samochodowych Autohaus M. 

Flügel oraz w Autocenter Kornmaul GmbH, ślusarze Mariusz Pietruszka i 

Damian Słota w MAE Metall und Anlagebau GmbH oraz w firmie Metallbau 

Loth, cukiernicy Klaudia Madejska i Bartek Kolak w cukierni Bäckerei und 

Konditorei Rüger, fryzjerki Kinga Dziadura, Małgosia Gil i Angelika Madeja w 

salonach fryzjerskich pani Gebhardt, pani Doninger i pani Jülich, a piekarz 

Krzysiek Wojtuła w rodzinnej firmie pana Roth. 

Wszystkie firmy przyjmujące naszych stażystów oceniły, że zostali oni bardzo 

dobrze przygotowani do praktyk zagranicznych. Uczniowie bardzo 

entuzjastycznie podchodzili do wykonywania powierzonych im zadań. Wykazali 

się dużym zaangażowaniem do nauki i podnoszenia poziomu porozumiewania 

się pomimo początkowych barier językowych. W miarę upływu czasu, w drugim 

i trzecim tygodniu pobytu uczestnicy coraz lepiej posługiwali się językiem 

obcym zawodowym, co znacznie ułatwiało im współpracę. W krótkim czasie 

zapoznali się z nowymi technikami pracy i szybko przystosowali się do pracy w 

środowisku wielokulturowym. Mieli bardzo dobre relacje z opiekunami i 

współpracownikami, którzy docenili profesjonalizm i umiejętności zarówno 

zawodowe jak i personalne uczestników. Opiekunowie praktyk wśród 

niektórych stażystów wyróżnili osoby, które wykazały się wysoką kulturą 

osobistą, postawą asertywną, dojrzałością personalną, dyskrecją i 

profesjonalizmem. 

A oto niektóre opinie opiekunów praktyk na temat stażystów w hiszpańskich 

zakładach pracy. 

CUKIERNIK: Kamil Piekarczyk – wykazał się dużym profesjonalizmem i 

odpowiedzialnością w miejscu pracy. Jego opiekun podkreślił punktualność 

Kamila, zaangażowanie i dokładność podczas wykonywania zadań. Kamil 

chętnie uczył się języka hiszpańskiego, co prowadziło do zwiększenia jego 

pewności siebie i zdobycia nowych umiejętności zawodowych. 

MONTERZY INSTALACJI SANITARNYCH: Arkadiusz Lis i Paweł Stolarczyk – 

opiekun podkreślił ich rzetelność, bystrość, pomysłowość oraz bardzo dobre 

przygotowanie do wykonywania zawodu. Od pierwszego tygodnia pracy 

praktykanci pilnie i sumiennie wykonywali różne związane z zawodem 



czynności. Dobrze współpracowali w grupie z innymi współpracowników.  

Chętnie uczyli się nowych słów, którymi umieli się posługiwać. Pracując z tak 

dużym zaangażowaniem uczniowie zdobyli prawdziwe doświadczenie 

zawodowe zgodnie ze swoim profilem. 

KUCHARZE: Teresa Bryg – pokazała duże zainteresowanie rozwojem na stażu. 

Opiekun podkreślił jej rzetelność, zaangażowanie i obowiązkowość, oraz 

umiejętność dostosowania się do nowych wymagań w pracy, chętnie 

współpracowała z innymi pracownikami. 

Izabela Loś- opiekun praktyk i współpracownicy podkreślili duży profesjonalizm 

Izy, zaangażowanie, rzetelność i umiejętność pracy w grupie, jak również chęć 

komunikowania się w języku hiszpańskim w celu doskonalenia swoich 

umiejętności zawodowych. Opiekun zapewnił, że Iza jest doskonale 

przygotowana do wykonywania swojego zawodu, podkreślając jej niezwykłą 

dokładność i pasję jaką jest jej zawód . 

MECHANIK POJAZDÓW. SAMOCHODOWYCH: Marcin Kurcz– wykazał się dużym 

profesjonalizmem, sumiennością i odpowiedzialnością przy wykonywaniu 

zawodu. Zdaniem opiekuna jest doskonale przygotowany do pracy w tym 

zawodzie. 

 

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Europass Mobilność, który jest 

potwierdzeniem ich profesjonalnego wykonywania zawodu, poszerzenia 

wiedzy, podniesienia kwalifikacji zawodowych i pozytywnego zakończenia 

stażu. 

Uczniowie nie tylko pracowali, ale również swój czas wolny przeznaczyli na 

podróżowanie, zwiedzanie, próbowanie lokalnej kuchni, poznawanie kultury i 

obyczajów goszczącego kraju oraz doskonalenie języka obcego. 

Opracowanie 

Małgorzata Szatkowska 

 

 


