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Przyjazd do Drezna 
Nasza podróż do Drezna trwała około 6 godzin. Po drodze zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, a na miejscu poszliśmy 
na krótki spacer, by zwiedzić okolice hostelu. Nasze pokoje były przestronne i wygodne, co było ważne, skoro 
mieliśmy w nich mieszkać przez 2 tygodnie. 



WBS Training  
Głównym celem naszego wyjazdu była nauka projektowania 3D w programach AutoCAD i Inventor, 
co konsekwentnie realizowaliśmy każdego dnia, jednak jak wiadomo –  z nauką wiąże się wiele 
innych aspektów jak  chociażby codzienne dojazdy i przerwy.  



WBS Training 



Czas wolny po zajęciach :) 
Wieczory były również pracowite. Był to czas integracji i wspólnej nauki 
– zadania z matematyki same się nie zrobią.   



 
 
Ale zadań nie można robić cały czas, mieliśmy również czas na 
seanse filmowe oraz granie w gry towarzyskie pobudzające wyobraźnię. 

 

Czas wolny po zajęciach :) 



Wycieczki 
W czasie wolnym od zajęć udało nam się odwiedzić Saską Szwajcarię, 
Muzeum Wojskowo-Historyczne Bundeswehry oraz Muzeum Techniki. 



Wycieczki 



Wycieczki 



Po zajęciach często udawaliśmy się na spacer po 
mieście, aby zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze 
produkty lub zwyczajnie przejść się i podziwiać 
miasto. 

Zwiedzanie miasta 



Zwiedzanie miasta 



Wyjazd 
Po dwóch tygodniach w Dreznie, nadszedł czas na powrót do domu. Po ostatnim 
śniadaniu, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w 6-godzinną drogę powrotną. Po 
drodze zatrzymaliśmy się jeszcze by coś zjeść i rozprostować nogi. 



Dziękujemy za uwagę :)  



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". 


