
Staż w Niemczech

Prezentacja zdjęć i przebiegu praktyki



Pierwszy spacer po Frankfurcie nad Odrą



Zwiedzanie galerii w centrum



Pierwsze zakupy w mieście



Wspólne zwiedzanie miasta



Byliśmy też przed Uniwersytetem Viadrina



Centrum zwiedziliśmy również kościoły i
muzeum sztuki współczesnej



… a także Kościół Mariacki



W przeciwieństwie do naszych miast tam ulice 
w ciągu dnia świecą pustkami



Zakup odzieży roboczej



Wieżowiec „DER ODERTURM” był naszym 
azymutem 



Spacer nad Odrą z inną grupą z Polski



A to jeden ze sposobów wykorzystania odpadów



Nie tylko ludzie przemieszczają się na drugą stronę



A my przechodziliśmy do Słubic tym mostem…



Pierwszy dzień na praktyce – stolarnia i przepisy BHP



Wspólne rozmowy opiekunów stażu



Nie tylko uczniowie ostrzyli ołówki…



…buty też musiały błyszczeć



Maik i Eberhard czuwali nad bezpieczeństwem 
praktykantów.



Wspólna wymiana języka technicznego



Prace początkowe na stolarni



Świderek wymagał wiele pracy



… oraz prace wstępne do układania chodnika



Opiekunowie przyglądali się wykonywanym pracom 



… a także wstępnie oceniali ich pracę



Układanie płyt chodnikowych



Zajęcia interkulturowe- wzajemne poznawanie  się



Zabawa w szybkie rozpoznawanie kolegów



Zabawa w konstruktora z wykorzystaniem jajka, 
balonów  i taśmy



Uzbrojenie w pasy przed wejściem na ścianę
wspinaczkową



Najpierw rozgrzewka na małej ściance…



… a potem wspinaczka na dużą ścianę



Budowa ,,wieżowców” ze skrzynek



Na  dworcu kolejowym we Frankfurcie



Wyjazd do Poczdamu



Na dworcu w Poczdamie



Przed Pałacem Sanssouci w Poczdamie



Wejście do kompleksu pałacowo-parkowego



Wejście do Pałacu Oranżeria w Poczdamie



Wejście od alei do Oranżerii



Jeden z wielu kompleksów pałacowych



Integracja opiekuna z młodzieżą



Przed Nowym Pałacem Sanssouci



Odpoczynek przy nawie bocznej Pałacu



Winnice przed Pałacem Sanssouci



Wanna pojemna, ale nie dla wszystkich…



Brama Brandenburska w Poczdamie



Zatłoczona dzielnica holenderska



Spotkanie z inżynierem przed placem budowy 
we Frankfurcie



Zapoznanie z nową technologią budownictwa



Zdjęcie pamiątkowe na budowie



W wolnych chwilach graliśmy w kręgle



W bilarda też chętnie graliśmy 



Byliśmy też na basenie we Frankfurcie



Przed dworcem w Berlinie



Miejsce urzędowania Kanclerza Niemiec



Przed budynkiem Parlamentu Niemieckiego



Miejsce pamięci ludzi przekraczających mur berliński



Miejsce upamiętniające holokaust żydów



Ciężko odnaleźć się w takim labiryncie,
… ale robi on wrażenie



Zdjęcie przed Bramą Brandenburską



Jak widać, Chopin ceniony jest nie tylko w Polsce



Nie wszyscy chcieli wracać z Berlina pociągiem…



… a o takim można sobie pomarzyć



Przed Uniwersytetem Humboldta



Widok na Katedrę Protestancką



Czas na zasłużony odpoczynek na placu przed katedrą



Muzeum Pergamonu



Wnętrze katedry protestanckiej



Widok z tarasu katedry



Przed wejściem do ZOO w Berlinie



… wybieg dla 10 słoni



… duży wybieg dla wielbłądów



… niesamowite wrażenie zrobiły ogromne lwy



… a foczki opalały się na kamieniu



… nie tylko wybiegi, ale i budynki dla zwierząt 
były ciekawe



Wspólne wypełnianie dzienniczków praktyk



Nasza współpraca z opiekunami IB



Na koniec stażu opiekunowie zostawili po nas ślad



… nasza makieta pozostawiona w biurze „IB” Frankfurt



Praktyki zawodowe we we Frankfurcie nad Odrą

Październik 2010



Przygotowania do zajęć warsztatowych



Nareszcie dali coś zjeść



Nasza wyprawa do Berlina









I znów we Frankfurcie
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Jankowski RadosJankowski Rados łław                         Siatkowski Radosaw                         Siatkowski Rados łławaw
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Andrzejewski Mateusz                       Ochocki RadosAndrzejewski Mateusz                       Ochocki Rados łław   aw   
Lewandowski Mateusz                       Lewandowski Mateusz                       ŻŻuraurańńskiski PiotrPiotr
MikoMiko łłajczyk Adrian                             Stasiak A dam      ajczyk Adrian                             Stasiak A dam      
PrzybyliPrzybyli ńńskiski Adam                              Adam                              Klasa III TBKlasa III TB
RogRog óójskijski Patryk                                  Patryk                                  SzczodrowskiSzczodrowski Piotr Piotr 
Klasa 3 KBKlasa 3 KB Banasiak Bartosz Banasiak Bartosz 
Pach RafaPach Rafa łł Florkowski GabrielFlorkowski Gabriel
Rutkowski PaweRutkowski Pawe łł
KaKaźźmierczak Hubertmierczak Hubert
ŚŚliwiliwi ńński Michaski Micha łł
ArtemiakArtemiak JakubJakub

Opiekunowie: Teresa Opiekunowie: Teresa KieKie łłpipińńskaska , Andrzej , Andrzej KalwasiKalwasi ńńskiski ..



Przygotowania do zajPrzygotowania do zajęćęć warsztatowychwarsztatowych



Pierwsze zakupyPierwsze zakupy



Nasza wyprawa do BerlinaNasza wyprawa do Berlina



Z wizytZ wizytąą u u AngeliAngeli



Brama zdobytaBrama zdobyta



W kolejce do muzeum figur wojskowychW kolejce do muzeum figur wojskowych



Dobrzy znajomiDobrzy znajomi……



I znI znóów we Frankfurciew we Frankfurcie



Przygotowania do wejPrzygotowania do wejśścia na cia na śściankciankęę



TrochTrochęę sportu nie zawadzisportu nie zawadzi



Chwila relaksu na krChwila relaksu na kręęgielnigielni



I znI znóów do pracy.w do pracy.



Tylko pracowaTylko pracowaćć i pracowai pracowaćć



Praktyki zawodowe we we Frankfurcie nad Odr ą
w ramach projektu 

„Wspólnie budujemy nasz europejski dom ”

MARZEC  2010



Przygotowania do zaj ęć warsztatowych 



Pierwsze zakupy



Nasza wyprawa do Berlina



Z wizyt ą u Angeli



Brama zdobyta





W muzeum figur woskowych



I znów we Frankfurcie



Troszk ę sportu nie zawadzi 







I znów do pracy



Tylko pracowa ć i pracowa ć ...



�Praktyka zawodowa klasa 3 Technikum

� Andrzej Kalwasiński
� Katarzyna Wochowska
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