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WYJAZD SZKOLENIOWY NAUCZYCIELI DO NIEMIEC 

 
     Zespół Szkół  CKP w Ostrowi Mazowieckiej po raz pierwszy  brał udział w 
programie Leonardo da Vinci, który  jest częścią programu edukacyjnego Unii 
Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" i  wspiera działania w obszarze 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaczęło się od złożenia  w miesiącu lutym 
dwóch  wniosków,  gdzie jeden z nich  dotyczący wymiany doświadczeń (VETPRO)  
został zatwierdzony do realizacji. Po długich  szkoleniach z  zakresu  przygotowania 
językowego i kulturowego grupa 10 nauczycieli   naszej szkoły jako  głównego 
beneficjenta wyjechała na szkolenie do Niemiec. W dniach 23-29 października 2011r.  
w niemieckim ośrodku kształcenia DEULA w  Hildesheim   odbyło się  szkolenie na 
temat  „Bezpieczna praca i ochrona środowiska - priorytety w systemie 
kształcenia zawodowego”.  Projekt wymiany był realizowany  wspólnie  przez trzy 
szkoły  powiatu ostrowskiego  i brało w nim udział pięcioro nauczycieli Zespołu Szkół 
CKR w Starym Lubiejewie  oraz  pięcioro nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica w Małkini.  ” 
Dobrze przygotowany a zarazem realizowany przez stronę niemiecką program 
szkolenia zapewnił uczestnikom :  
 

 poznanie niemieckiego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego, 
 poznanie niemieckich rozwiązań i przepisów zapobiegających wypadkom przy 

pracy, ochronie środowiska i ergonomii pracy, 
 poznanie regulacji prawnych dotyczących kształcenia i doskonalenia 

zawodowego w Polsce i w Niemczech z uwzględnieniem zagadnień 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  zapoznanie z organizacją pracy w firmie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, 
  nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerem niemieckim. 
 
         Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z niemieckim systemem szkolenia 
zawodowego oraz organizacją pracy  i produkcji dużych zakładów niemieckich pod 
względem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.  Z pewnością  uzyskane 
wiadomości oraz ciekawe rozwiązania z  tego zakresu, które są rezultatem projektu, 
będą wykorzystywane przez nauczycieli wielokrotnie  po  jego zakończeniu przez 
wiele lat a zdobyte umiejętności i doświadczenia można będzie w przyszłości 
wykorzystać podczas pracy zawodowej oraz w szkoleniu zawodowym uczniów. 
Prowadzone działania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania 
wypadkom oraz ochrony środowiska mogą w przyszłości zmniejszyć tego typu 
zagrożenia. Wykorzystanie każdych nowych zdobytych umiejętności podnosi jakość 
kształcenia zawodowego i powoduje lepsze przygotowanie uczniów do przyszłej 
pracy na rynku 
 
       Istotną częścią wyjazdu był program kulturowy. Uczestnicy szkolenia  mieli 
okazję  doskonalić  umiejętności posługiwania się językiem niemieckim oraz 
poznawać kulturę i codzienne życie Dolnej Saksonii. Brali udział w wycieczkach 



szkoleniowych i turystyczno-krajoznawczych zwiedzając wiele ciekawych miejsc w  
tym rejonie  takich jak piękne, średniowieczne miasteczko Goslar, stolicę landu 
Hanower, zwiedzali stare miasto i zabytki Hildesheim oraz malowniczy zamek 
Marienburg. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się  wyjazd do miasta 
Wolfsburg oraz  znajdujący się tam Autostadt, gdzie na dużej powierzchni 
wystawienniczej  prezentowane są najnowsze i historyczne  marki  samochodów 
koncernu Volkswagena i nie tylko. Dodatkową atrakcją po zajęciach była kręgielnia 
oraz sauna, gdzie większość osób spędzała czas do późnych godzin nocnych.  
 
        Ogólnie wyjazd  był bardzo interesujący i  udany. Z tego pobytu uczestnicy 
wynieśli nie tylko ciekawą wiedzę i umiejętności, ale również wspaniałe przeżycia i  
wspomnienia. Uczestniczący  szkolenia otrzymali  certyfikaty DEULI w Hildesheim 
potwierdzające ukończenie szkolenia oraz certyfikaty  Europass Mobility 
potwierdzające nabycie   konkretnych umiejętności.  Z pewnością nie jest to pierwszy 
i ostatni taki wyjazd. Już są plany na kolejne projekty  w ramach programu Leonardo 
da Vinci   mamy nadzieję, że zostaną rozpatrzone pozytywnie.  
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