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Drezno 2020 

Nasz wyjazd do Drezna był przez nas długo wyczekiwany. Mieliśmy nabrać doświadczenia w zakresie 
projektowania i tworzenia w programach komputerowego modelowania Auto CAD oraz Inventor w formacie 2D 
oraz 3D. Kilkumiesięczne przygotowania miały pomóc nam w odnalezieniu się w nowym środowisku. Każda 
zakwalifikowana osoba podeszła do tematu z pełną powagą. 



Drezno 2020 

Przed wyjazdem do Drezna musieliśmy odbyć zajęcia przygotowawcze, na których poznawaliśmy kulturę i 
geografię Niemiec, oraz szlifowaliśmy znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Zdobyta wiedza bardzo 
przydała nam się podczas codziennych interakcji z mieszkańcami Drezna, oraz na zajęciach w WBS gdyż były w 
całości prowadzone w języku angielskim. Przed wyjazdem otrzymaliśmy również listę rzeczy jakie powinniśmy 
spakować oraz kieszonkowe i byliśmy już gotowi do drogi. 



Drezno 2020 

Podczas naszej pierwszej wizyty w ośrodku WBS podzieleni zostaliśmy na dwie grupy i od razu zabraliśmy się do 
pracy. Pierwsze dni poświęciliśmy na doskonalenie naszych umiejętności w wykonywaniu dwuwymiarowych 
rysunków w programie Autodesk AutoCAD. Zadania jakie wykonywaliśmy na polecenie naszych prowadzących 
dały nam możliwość praktycznego przećwiczenia wykorzystania przedstawionych wcześniej teoretycznie funkcji 
programu. 



Drezno 2020 

Zwykły dzień w Dreźnie zaczynał się dla nas o siódmej rano pożywnym śniadaniem. Następnie po krótkim 
przygotowaniu szliśmy na tramwaj do placówki WBS, gdzie odbywały się nasze praktyki. Po ośmiu godzinach pilnej 
nauki wracaliśmy do hotelu. Powrót oznaczał obiadokolację i trochę czasu dla siebie, który często 
wykorzystywaliśmy do gry w karty, czytania książek czy wspólnego oglądania filmów. Wszystko kończyło się o 23, 
gdy szliśmy spać, by mieć energię na następny dzień. 



Drezno 2020 

Podczas drugiej części zajęć zaczęliśmy zapoznawać się z funkcjami modelowania trójwymiarowego programu 
AutoCAD, które były dla nas całkowitą nowością. Dzięki pomocy prowadzących zajęcia opanowaliśmy je bez 
większych problemów. Nasze umiejętności wykorzystaliśmy do wykonywania modeli według rysunków 
technicznych przekazanych nam przez prowadzących. Nie pozostawili nas oni jednak samych, przez cały czas 
służyli pomocą tym, którzy jej potrzebowali. 



Drezno 2020 

W naszej placówce szkoleniowej WBS zostaliśmy poproszeni o pomoc w nakręceniu filmu promocyjnego. Z chęcią 
zgodziliśmy się pomóc ponieważ lubimy próbować nowych rzeczy. Kilka osób udzielało wywiadów, zostaliśmy 
nagrani podczas zwiedzania Drezdeńskich atrakcji oraz pracy w profesjonalnych programach.  



Drezno 2020 

Weekend był czasem relaksu, mogliśmy później wstać i odpocząć od pracy przy komputerach, ale też odwiedzić 
kilka interesujących miejsc. Ciekawie było zarówno w Muzeum Wojskowo-Historycznego Bundeswehry jak i w 
Muzeum Techniki, a relaks w parku był nieoceniony. Nie obyło się również bez próby poznawania Niemiec poprzez 
zakupy. Każda wyprawa do sklepów kończyła się dla nas nowych produktów których w Polsce nie da się dostać. 



Drezno 2020 

Wyjątkowym dniem był 5 października. Był to dzień wycieczki do Saskiej Szwajcarii. Żeby tam się dostać 
skorzystaliśmy z pociągu, a później promu. Było to ciekawe przeżycie, musieliśmy jeszcze przejść długą drogę, aby 
móc docenić piękne widoki. Naprawdę było warto.  



Drezno 2020 

Dzięki rozmowom z naszymi opiekunami zarówno ze strony polskiej, jak i strony niemieckiej dowiedzieliśmy się 
mnóstwa rzeczy. Spędzając razem czas w nowym środowisku mieliśmy możliwość wspierać się wzajemnie, gdy 
ktoś potrzebował pomocy. Nasza grupa mocno się zintegrowała, co pozwoliło rozwinąć nasze umiejętności pracy 
zespołowej. 



Drezno 2020 

Ostatnie zajęcia w WBS przeznaczone zostały na pogłębione poznanie bogatej funkcjonalności programu 
Autodesk Inventor, wykonywanie ćwiczeń w tym programie, oraz przygotowanie w kilkuosobowych grupach 
naszych własnych projektów - modeli 3D, które następnie mieliśmy przedstawić w celu zaliczenia kursu. 



Drezno 2020 

Każda z grup uczestników musiała wypowiedzieć się w języku angielskim prezentując wyniki wytężonej pracy 
ostatnich dni, podkreślając przy tym role jakie pełniła każda z osób oraz opisując napotkane problemy i ich 
pokonanie. Prezentacja każdej z grup przebiegła pomyślnie, po oficjalnym zakończeniu pracy nadszedł czas na 
poczęstunek, zrobienie pamiątkowych zdjęć, wpisanie się do księgi pamiątkowej WBS oraz pożegnanie z 
pracownikami ośrodka. 



Drezno 2020 

Wiedza zdobyta na zajęciach została wyegzekwowana specjalnymi testami sprawdzającymi jak rozwinęły się 
nasze zdolności w dziedzinach, których one dotyczyły. Po zaprezentowaniu efektów naszej dwutygodniowej nauki 
otrzymaliśmy certyfikat ukończenia kursu obsługi programów: AutoCAD 2D, AuutoCAD 3D, oraz Inventor. 
Otrzymamy również paszport językowy Europass. 



Drezno 2020 

Kilka dni miało dodatkowe atrakcje. Już pierwszego dnia praktyk poszliśmy zwiedzać najważniejsze punkty Drezna, 
a w ciągu następnych dni udało nam się zwiedzić fabrykę Volkswagena czy wziąć udział w filmie promocyjnym 
WBSu. Nieraz wychodziliśmy wieczorem z hotelu, aby przejść się jeszcze raz po Dreźnie.  



Drezno 2020 

Celem wyjazdu było również rozszerzenie naszych umiejętności lingwistycznych z języka angielskiego i 
niemieckiego w  ośrodku szkoleniowym WBS oraz w czasie pobytu w samym Dreźnie. Zamawiając jedzenie w 
restauracji, czy pytając o  drogę byliśmy zdani wyłącznie na swoją wiedzę. Ten projekt umożliwił nam 
wykorzystanie wiedzy w praktyce. 



Drezno 2020 

Zagraniczny pobyt był dobrą okazją do poznania innej kultury i jej zwyczajów. Już po pierwszym dniu odkryliśmy, że komunikacja 
miejska i transport publiczny w Niemczech są naprawdę jednymi z lepszych. Okazało się, że Niemcy mają bardzo dużo rodzaju 
chleba i potwierdziliśmy nasze domysły odnośnie ich zamiłowania do kiełbasek. Bogaty asortyment sklepów pozwalał na 
skosztowanie rzadkich owoców takich jak np. kaktus, czy babaco l 
oraz nadzwyczaj smacznych czekolad.  



Drezno 2020 

Po powrocie do szkoły zostało nam jeszcze wypełnić ankietę ewaluacyjną. Większość osób uważa, że wyjazd 
powinien trwać dłużej, ponieważ moglibyśmy się nauczyć na nim jeszcze wiele przydatnych rzeczy. Każdy z nas 
będzie miło wspominał te dwa tygodnie. 



Drezno 2020 

Ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym WBS z programów Iventor oraz Auto CAD umożliwił poszerzenie 
naszych kompetencji. Poza tym, że było to niezapomniane doświadczenie, zdobyliśmy certyfikat Europass i 
świadectwo uczestnictwa w projekcie. Oba dokumenty oraz umiejętność posługiwania się językiem są dużym 
atutem przy zatrudnieniu w kraju oraz poza jego granicami. Dzięki wyjazdowi łatwiej nam będzie na studiach o 
kierunkach technicznych, na których z pewnością wykorzystamy zdobytą wiedzę. To wszystko pozwoli nam na 
dynamiczny rozwój zawodowy w przyszłości. 



Drezno 2020 

Wyjazd do Niemiec uświadomił nam, że każdy kraj ma swoją kulturę, tradycję i obyczaje. Dzięki temu staliśmy się 
bardziej wrażliwi kulturowo i otwarci na innych ludzi. Pozwoliło to na nawiązanie nowych kontaktów i  odrzuceniu, 
błędnie przyjętych uprzedzeń i przekonań  do obcej narodowości. Zachęciło nas do łączenia naszego życia 
zawodowego z poznawaniem kultur innych krajów takich jak Niemcy. 



Dane na temat projektu 

Mobilność odbyła się w okresie 27.09.2020 - 10.10.2020, została ona 
zrealizowana w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie „ Europejski wymiar praktyki 

zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników”  o nr 2018-1-PL01-
KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 

5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 
ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowego". 


	STAŻ DREZNO 2020
	Nasz wyjazd do Drezna był przez nas długo wyczekiwany. Mieliśmy nabrać doświadczenia w zakresie projektowania i tworzenia w programach komputerowego modelowania Auto CAD oraz Inventor w formacie 2D oraz 3D. Kilkumiesięczne przygotowania miały pomóc nam w odnalezieniu się w nowym środowisku. Każda zakwalifikowana osoba podeszła do tematu z pełną powagą.
	Przed wyjazdem do Drezna musieliśmy odbyć zajęcia przygotowawcze, na których poznawaliśmy kulturę i geografię Niemiec, oraz szlifowaliśmy znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Zdobyta wiedza bardzo przydała nam się podczas codziennych interakcji z mieszkańcami Drezna, oraz na zajęciach w WBS gdyż były w całości prowadzone w języku angielskim. Przed wyjazdem otrzymaliśmy również listę rzeczy jakie powinniśmy spakować oraz kieszonkowe i byliśmy już gotowi do drogi.
	Podczas naszej pierwszej wizyty w ośrodku WBS podzieleni zostaliśmy na dwie grupy i od razu zabraliśmy się do pracy. Pierwsze dni poświęciliśmy na doskonalenie naszych umiejętności w wykonywaniu dwuwymiarowych rysunków w programie Autodesk AutoCAD. Zadania jakie wykonywaliśmy na polecenie naszych prowadzących dały nam możliwość praktycznego przećwiczenia wykorzystania przedstawionych wcześniej teoretycznie funkcji programu.
	Zwykły dzień w Dreźnie zaczynał się dla nas o siódmej rano pożywnym śniadaniem. Następnie po krótkim przygotowaniu szliśmy na tramwaj do placówki WBS, gdzie odbywały się nasze praktyki. Po ośmiu godzinach pilnej nauki wracaliśmy do hotelu. Powrót oznaczał obiadokolację i trochę czasu dla siebie, który często wykorzystywaliśmy do gry w karty, czytania książek czy wspólnego oglądania filmów. Wszystko kończyło się o 23, gdy szliśmy spać, by mieć energię na następny dzień.
	Podczas drugiej części zajęć zaczęliśmy zapoznawać się z funkcjami modelowania trójwymiarowego programu AutoCAD, które były dla nas całkowitą nowością. Dzięki pomocy prowadzących zajęcia opanowaliśmy je bez większych problemów. Nasze umiejętności wykorzystaliśmy do wykonywania modeli według rysunków technicznych przekazanych nam przez prowadzących. Nie pozostawili nas oni jednak samych, przez cały czas służyli pomocą tym, którzy jej potrzebowali.
	W naszej placówce szkoleniowej WBS zostaliśmy poproszeni o pomoc w nakręceniu filmu promocyjnego. Z chęcią zgodziliśmy się pomóc ponieważ lubimy próbować nowych rzeczy. Kilka osób udzielało wywiadów, zostaliśmy nagrani podczas zwiedzania Drezdeńskich atrakcji oraz pracy w profesjonalnych programach. 
	Weekend był czasem relaksu, mogliśmy później wstać i odpocząć od pracy przy komputerach, ale też odwiedzić kilka interesujących miejsc. Ciekawie było zarówno w Muzeum Wojskowo-Historycznego Bundeswehry jak i w Muzeum Techniki, a relaks w parku był nieoceniony. Nie obyło się również bez próby poznawania Niemiec poprzez zakupy. Każda wyprawa do sklepów kończyła się dla nas nowych produktów których w Polsce nie da się dostać.
	Wyjątkowym dniem był 5 października. Był to dzień wycieczki do Saskiej Szwajcarii. Żeby tam się dostać skorzystaliśmy z pociągu, a później promu. Było to ciekawe przeżycie, musieliśmy jeszcze przejść długą drogę, aby móc docenić piękne widoki. Naprawdę było warto. 
	Dzięki rozmowom z naszymi opiekunami zarówno ze strony polskiej, jak i strony niemieckiej dowiedzieliśmy się mnóstwa rzeczy. Spędzając razem czas w nowym środowisku mieliśmy możliwość wspierać się wzajemnie, gdy ktoś potrzebował pomocy. Nasza grupa mocno się zintegrowała, co pozwoliło rozwinąć nasze umiejętności pracy zespołowej.
	Ostatnie zajęcia w WBS przeznaczone zostały na pogłębione poznanie bogatej funkcjonalności programu Autodesk Inventor, wykonywanie ćwiczeń w tym programie, oraz przygotowanie w kilkuosobowych grupach naszych własnych projektów - modeli 3D, które następnie mieliśmy przedstawić w celu zaliczenia kursu.
	Każda z grup uczestników musiała wypowiedzieć się w języku angielskim prezentując wyniki wytężonej pracy ostatnich dni, podkreślając przy tym role jakie pełniła każda z osób oraz opisując napotkane problemy i ich pokonanie. Prezentacja każdej z grup przebiegła pomyślnie, po oficjalnym zakończeniu pracy nadszedł czas na poczęstunek, zrobienie pamiątkowych zdjęć, wpisanie się do księgi pamiątkowej WBS oraz pożegnanie z pracownikami ośrodka.
	Wiedza zdobyta na zajęciach została wyegzekwowana specjalnymi testami sprawdzającymi jak rozwinęły się nasze zdolności w dziedzinach, których one dotyczyły. Po zaprezentowaniu efektów naszej dwutygodniowej nauki otrzymaliśmy certyfikat ukończenia kursu obsługi programów: AutoCAD 2D, AuutoCAD 3D, oraz Inventor. Otrzymamy również paszport językowy Europass.
	Kilka dni miało dodatkowe atrakcje. Już pierwszego dnia praktyk poszliśmy zwiedzać najważniejsze punkty Drezna, a w ciągu następnych dni udało nam się zwiedzić fabrykę Volkswagena czy wziąć udział w filmie promocyjnym WBSu. Nieraz wychodziliśmy wieczorem z hotelu, aby przejść się jeszcze raz po Dreźnie. 
	Celem wyjazdu było również rozszerzenie naszych umiejętności lingwistycznych z języka angielskiego i niemieckiego w  ośrodku szkoleniowym WBS oraz w czasie pobytu w samym Dreźnie. Zamawiając jedzenie w restauracji, czy pytając o  drogę byliśmy zdani wyłącznie na swoją wiedzę. Ten projekt umożliwił nam wykorzystanie wiedzy w praktyce.
	Zagraniczny pobyt był dobrą okazją do poznania innej kultury i jej zwyczajów. Już po pierwszym dniu odkryliśmy, że komunikacja miejska i transport publiczny w Niemczech są naprawdę jednymi z lepszych. Okazało się, że Niemcy mają bardzo dużo rodzaju chleba i potwierdziliśmy nasze domysły odnośnie ich zamiłowania do kiełbasek. Bogaty asortyment sklepów pozwalał na skosztowanie rzadkich owoców takich jak np. kaktus, czy babaco loraz nadzwyczaj smacznych czekolad. 
	Po powrocie do szkoły zostało nam jeszcze wypełnić ankietę ewaluacyjną. Większość osób uważa, że wyjazd powinien trwać dłużej, ponieważ moglibyśmy się nauczyć na nim jeszcze wiele przydatnych rzeczy. Każdy z nas będzie miło wspominał te dwa tygodnie.
	Ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym WBS z programów Iventor oraz Auto CAD umożliwił poszerzenie naszych kompetencji. Poza tym, że było to niezapomniane doświadczenie, zdobyliśmy certyfikat Europass i świadectwo uczestnictwa w projekcie. Oba dokumenty oraz umiejętność posługiwania się językiem są dużym atutem przy zatrudnieniu w kraju oraz poza jego granicami. Dzięki wyjazdowi łatwiej nam będzie na studiach o kierunkach technicznych, na których z pewnością wykorzystamy zdobytą wiedzę. To wszystko pozwoli nam na dynamiczny rozwój zawodowy w przyszłości.
	Wyjazd do Niemiec uświadomił nam, że każdy kraj ma swoją kulturę, tradycję i obyczaje. Dzięki temu staliśmy się bardziej wrażliwi kulturowo i otwarci na innych ludzi. Pozwoliło to na nawiązanie nowych kontaktów i  odrzuceniu, błędnie przyjętych uprzedzeń i przekonań  do obcej narodowości. Zachęciło nas do łączenia naszego życia zawodowego z poznawaniem kultur innych krajów takich jak Niemcy.
	Dane na temat projektu

