
”RADOMSZCZAŃSKI
ABSOLWENT

Z ZAGRANICZNYM
DOŚWIADCZENIEM”



Nazwa organizacji goszczącej:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Schkeuditz, Niemcy

Efekty kształcenia, które osiągnęliśmy podczas mobilności:

• Bezpieczeństwo i higiena pracy - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
• Język obcy ukierunkowany zawodowo - poprawa zdolności do posługiwania się językiem 

obcym (angielskim/niemieckim) w realizacji zadań oraz umiejętności formułowania krótkich i 
zrozumiałych wypowiedzi umożliwiających porozumiewanie się w miejscu pracy

• Kompetencje personalne i społeczne - przestrzeganie zasad kultury i etyki, zwiększenie kre-
atywności i konsekwencji w podejmowanych działaniach, radzenie sobie ze stresem, współ-
praca w zespole

• Organizacja pracy małych zespołów - zwiększenie umiejętności komunikacji ze współpracow-
nikami, organizacji pracy w zespole



Miejsca, które odwiedziliśmy:

• Leipzig – skwer „Augustusplatz”, Opera Lipska, Filharmonia „Gewandhaus”, kościoły „St. Niko-
lai” i „St. Thomas”, zabytkowy pasaż handlowy „Mädler Passage”, Stary i Nowy Ratusz Miejski, 
Pomnik Walki Narodów upamiętniający największą bitwę okresu napoleońskiego z roku 1813, 
Park Dzikich Zwierząt (Wildpark).

• BMW-Werk Leipzig – zapoznanie z obszarami produkcji fabryki samochodów osobowych 
BMW (różnice pomiędzy trzydrzwiową serią BMW 1, BMW 1 coupé, kabrioletem oraz mode-
lem X1), z centrami produkcji modułów (podzespołów), z procesem obróbki metalu: spawania 
punktowego, śrubowania, składania karoserii, lakierowania, montażu i centrum testowego.  

• Berlin – siedziba Parlamentu w historycznym Reichstagu, Brama Brandenburska, Pomnik ku 
Pamięci Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej, wystawa z pozostałościami 
Muru Berlińskiego, skwer Alexanderplatz z Wieżą Telewizyjną i Czerwonym Ratuszem, Katedra 
Berlińska i Wyspa Muzeów, Muzeum Techniki i Lotnictwa.

• Drezno – Dworzec Główny, ulica Praska, Stary Rynek, Zwinger – barokowy kompleks pałacy-
ków, Plac Teatralny, Opera, Zamek Królewski, Kościół „Frauenkirche.”

• Szklana Manufaktura (Gläserne Manufaktur der Volkswagen AG), zapoznanie z działem kon-
strukcyjnym, montażowym (montaż siedzeń, elektroniki i silników) oraz lakiernią, zapoznanie 
z maszynami i urządzeniami stosowanymi do produkcji elektrycznych i hybrydowych modeli 
VW, szansa na zgłębienie zagadnień związanych z cyfryzacją pojazdów samochodowych.



Efekty kształcenia, które osiągnęliśmy 
podczas mobilności w zawodzie technik 
mechanik:

• Rozróżnianie obrabiarek skrawają-
cych

• Dobieranie narzędzi i przyrządów 
pomiarowych, uwzględniając dokład-
ność obróbki obrabianych przedmio-
tów

• Dobieranie materiałów do wykonania 
elementów maszyn, urządzeń i na-
rzędzi

• Dobieranie narzędzi do wykonywania 
obróbki ręcznej

• Wykonywanie prac z zakresu obróbki 
ręcznej



• Posługiwanie się dokumentacją tech-
niczną maszyn i urządzeń

• Posługiwanie się narzędziami i przy-
rządami pomiarowymi

• Wykonywanie operacji obróbki 
skrawaniem zgodnie z dokumentacją 
technologiczną

• Planowanie czynności związanych 
z demontażem maszyn i urządzeń

• Wykonywanie konserwacji narzędzi

• Montaż podzespołów druka-
rek 3D, prace przy projektach 
i wydrukach 3D 

• Poznanie struktury okablo-
wania drukarki 3D, montaż 
okablowania urządzenia, 
mechaniczna obróbka ręcz-
na wydrukowanych przed-
miotów



Efekty kształcenia, które osiągnęliśmy podczas mobilności w zawodzie technik 
budownictwa:

• Posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania robót

• Znajomość i dobieranie narzędzi do wykonania robót murarskich, tynkarskich, 
betoniarskich

• Dobieranie składników i wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich
• Dobieranie składników i wykonywanie mieszanek betonowych
• Dobieranie sposobów pielęgnacji świeżego betonu



• Znajomość sposobów wiązania cegieł i pustaków
• Rozróżnianie rodzajów tynków, dobieranie         

materiałów i wykonywanie tynków
• Dobieranie materiałów budowlanych do              

wykonania ścianek działowych
• Umiejętność układania kostki brukowej,               

korytek ściekowych
• Znajomość sposobów konserwacji narzędzi 

budowlanych w celu zapobiegania korozji i            
nadmiernej eksploatacji materiału



Efekty kształcenia, które osiągnęliśmy podczas mobilności w zawodzie technik pojaz-
dów samochodowych:

• Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń układów elektrycznych pojazdów samochodo-
wych

• Określanie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego
• Przyjmowanie i przygotowanie pojazdów samochodowych do diagnostyki oraz 

wykonywanie badań diagnostycznych
• Stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania diagnostyki
• Ocenianie stanu technicznego pojazdów samochodowych
• Lokalizacja uszkodzeń zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
• Dobieranie metod i określanie zakresu naprawy pojazdu samochodowego



• Wykonanie demontażu i montażu zespołów i podzespołów pojazdów                           
samochodowych

• Przeprowadzanie weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, 
przygotowanie części samochodowych oraz przeprowadzenie prac naprawczych

• Wymiana uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych z wy-
korzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych

• Przeprowadzenie próby po naprawie pojazdów samochodowych
• Posługiwanie się dokumentacją technologiczną
• Przestrzeganie zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi



„Ich schlage ein Berufspraktikum im Ausland vor. Man kann eine sehr große 
Erfahrung gewinnen und Horizonte erweitern.”
[Marcin Kil, 19, kierunek kształcenia: technik mechanik]

„Ich habe meine Sprachbarriere überwunden, 
mein Lebenslauf ist jetzt attraktiver.”
[Robert Kowalski, 19, kierunek kształcenia: 
technik mechanik]



„In heutigen Zeiten lohnt es sich, sich for-
tzubilden und Projekte zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit können dabei helfen.”
[Kamil Ruliński, 19, kierunek kształcenia: 
technik pojazdów samochodowych]

„Die Teilnahme an einem ausländischen Berufspraktikum war ein tolles 
Erlebnis für mich, eine Abwechslung, etwas Neues. Ich habe neue Leute 
aus der ganzen Welt kennen gelernt.”
[Bartosz Kwiatkowski, 19, kierunek kształcenia: technik budownictwa]



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku 
ul. Brzeźnicka 20 
97-500 Radomsko
tel./fax 44 682 21 56 
e-mail: zsp1@radomsko.edu.pl

Materiał sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Era-
smus+.
Materiał został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska 
oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej 
zawartość merytoryczną.

Materiał BEZPŁATNY


