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Teppo z szefem firmy elektrycznej nabudowie gmachu filli Akademii Medycznej

Teppo Peurakumpu z Konsorcjum

Szkół Zawodowych w Jyvaskula

na placu budowy nowoczesnych

laboratoriów przy Szpitalu Akademii

Medycznej na ul. Borowskiej. Tutaj

za miesiąc dwóch pierwszych uczniów

z Finlandii będą kłaść kable w

siedzibie Wydziału Farmaceutycznego

AM.

Kwiecień 2011

Bagietka ..czy naprawdę zawsze
francuska?
„Macie inny przepis na bagietkę „ –

odkrył Jeremy, młody Francuz, który

przez 2 tygodnie w grudniu uczył

się wypieku polskiego chleba, bułek,

etykietowania oraz dzielenia, wyrabiania

i formowania ciast drożdżowych w

Aż dwa dni zajęła jedenastu młodym

piekarzom z Francji podróż do Polski. 20

l istopada z powodu wielkiej mgły

rozciągające j się po Europie, odwołano

lot z Paryża do Wrocławia. Młodzi ludzie

wraz z tłumaczem i nauczycielem spędzil i

ten czas na lotnisku w oczekiwaniu na

samolot. Mało tego, zamiast do

Wrocławia trafi l i do Katowic, skąd

opóźnionym pociągiem PKP dotarl i w

końcu na miejsce. Świąteczny jarmark na

wrocławskim Rynku oraz pobliski hostel

skompensowały jednak szybko trudy

podróży, tak, że napisal i w mailu do

francuskiego koordynatora „ jest

cudownie ”.

Hiszpanie na filmowym planie
Zagrać w filmie to nie lada
przygoda. Kiedy Sheila i Roberto
wybierali się z Hiszpanii do Polski
nie spodziewali się, że trafią na tak
ciekawą praktykę. W Funenglish
stali się gwiazdami planu filmowego.

Sheila (25 lat) i Roberto (29 lat) na planie
filmu o safari.

Jednym z rozwijanych obecnie produktów

firmy Funenglish jest kurs języka

hiszpańskiego. Sheila i Roberto znaleźl i się

więc we właściwym miejscu i czasie.

Urozmaicą naukę poprzez fi lmy edukacyjne

z ich udziałem. Zgodnie z tworzonymi z ich

udziałem scenariuszami fi lmowi

bohaterowie Juan i María m. in. przeniosą

się do Kenii , oprowadzą użytkowników po

Walencji czy nauczą przygotowywać

hiszpańską potrawę gazpacho. Dzięki

gościom z Zamory i Salamanki kurs

hiszpański1 23 jest też wypełniony

nagraniami z głosem native speakerów.

Dzięki pracy w Funenglish.pl Sheila i

Roberto mogą też ćwiczyć angielski,

pomagając np. w przygotowaniach do

sprzedaży kursu tego języka na rynku

hiszpańskim. Po angielsku rozmawiają też

ze współpracownikami, a sprzyja temu miła

atmosfera i integracja w młodym zespole

firmy.

FFii rrmmaa RReeaall

FFii rrmmaa RReeaall

PPii eekkaarrnn ii aa BBii sskkuuppii nn

piekarni na Biskupinie.

native speakerów.
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- Klimat pracy i relacje, jakie panują w

Funenglish są bardzo motywujące –

przyznaje Roberto. Czujemy się tutaj

tak dobrze, że trudno uwierzyć, że to

praca – śmieje się Sheila. Hiszpanom tak

bardzo spodobało się w Polsce, że

chciel iby przedłużyć swój pobyt we

Wrocławiu, planowany początkowo na

około trzy miesiące. Jednocześnie firma

Funenglish planuje już wkrótce ukończyć

pracę nad kursami języka niemieckiego,

francuskiego i włoskiego, także z udziałem

Przebojem cukierniczym dla Francuzów

był podobno nieznany w ich krajuE

sernik! A umiejętność pieczenia pączków

stała się wyzwaniem i ambicją najbardziej

gorl iwych uczniów.

Grudzień 2011

Największym zaskoczeniem dla

chłopców okazały się badania

sanepidowskie, wymagane ustawowo w

branży gastronomicznej. zdziwil i się,

kiedy każdy z nich otrzymał po kilka

probówek z koniecznością poddania

się 3 - dniowym badaniom

laboratoryjnym kału.
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Pierwszy nauczyciel z Finlandii
w sprawie praktyk we Wrocławiu!



Kariera zaczyna się na
wrocławskim Dworcu PKP..!

Już o 8 rano Elena Revilla(26l.) absolwentka
budownictwa z Valladollid w Hiszpanii
mierzy temperaturę powietrza w czterech
miejscach remontowanego przez firmę
Budimex wrocławskiego dworca PKP.

„ Co tydzień badam postępy prac

peronów, tuneli , świetl ików, parkingów i

hal i głównej wrocławskiego PKP ”- Elena

wskazuje w komputerowym planie na

nanoszone przez siebie zmiany.

„Bardzo się cieszę z tej pracy, bo to moje

pierwsze cenne doświadczenie

zawodowe” – podkreśla praktykantka.

Znam już całą budowę i systematycznie

poznaję poszczególne procesy

remontowe. Dzięki temu doświadczeniu

łatwiej zdobędę w przyszłości pracę „

- cieszy się Elena.

Kuratorium też „mobilne”
zawodowo!

Tiina Kroll z zespołu szkół zawodowych
w Jarvama w Estonii wręcza książkę
pamiątkową doktorowi Janowi
Kamińskiemu.
„Dwóch Andaluzyjczyków znalazło stałą

pracę w Nowej Rudzie i Kłodzku dzięki

projektowi Leonardo da Vinci (projekt:

EREI-VET) w którym uczestniczymy” –

mówi z dumą doktor Jan Kamiński z

wrocławskiego Kuratorium, który osobiście

nadzorował przebieg dwumiesięcznych

( maj – czerwiec 2011 ) praktyk

realizowanych w dolnośląskich

przedsiębiorstwach przez grupę 1 0

praktykantów z Hiszpanii ( Andaluzja)

oraz 5 z Francji ( Alzacja ).

Część przybywających do Wrocławia

dorosłych uczestników projektów

Erasmusa i Leonarda ma zaszczyt

poznać doktora Jana Kamińskiego,

przewodniczącego Rady Konsultacyjnej

do spraw Kształcenia Zawodowego oraz

dolnośląskiego koordynatora programu

Life Long Learning z ramienia Narodowej

Agencji Programu „Uczenie się przez całe

życie”.

„Najczęściej spotykam się z nauczycielami

przedmiotów zawodowych, pracującymi w

różnych krajach Europy takich jak

Niemcy, Holandia, Francja, Dania, Włochy,

Irlandia, Luxemburg, Belgia, Turcja,

Hiszpania, Finlandia, Czechy, Słowenia,

Estonia, Rumunia. Bywały też wizyty

nauczyciel i i dyrektorów szkół

zawodowych z USA, Nowej Zelandii i

Austral i i . W myśl obowiązujących

uregulowań prawnych realizujemy lokalną

politykę oświatową, informując gości o

naszym systemie edukacji , a szczególnie

prezentując system edukacji zawodowej,

bo ten temat ich zwykle najbardziej

interesuje” - opowiada pan Kamiński.

Spotkania i dyskusje prowadzą zwykle do

porównywania różnych systemów

edukacyjnych i nadzoru pedagogicznego.

Ostatnio rozważany był system

obowiązujący w Finlandii , czyl i w kraju,

w którym pozycja nauczyciela wśród

zawodów jest na pierwszym miejscu i

gdzie instytucjonalnie nie ma kuratorium.

Dla porównania w Niemczech gdzie

kuratoria działają status nauczyciela

plasuje się pod względem reputacji i

zarobków na czwartym miejscu. Brak

kuratorium w Finlandii tłumaczy się tym,

że jest to bardzo zamożny kraj o małej

populacj i i uformował się tam obraz

nauczyciela, jako osoby obdarzonej

ogromnym zaufaniem społecznym czyli

osoby nie wymagającej nadzoru i kontrol i .

Jednak są kraje tj . Austral ia, gdzie dawniej

kuratorium nie istniało, a teraz jest.

W przeciwieństwie do broniących tradycji

Wysp Brytyjskich, gdzie nadzór kuratorski

zawsze był, jest i zapewne będzie.

Kraje Unii przygotowują się do wdrożenia

w 201 2 r. krajowych ram kwalifikacyjnych,

bazujących na opracowanych ramach

europejskich (The European Qualification

Frames EQF). Oznacza to, że dzięki

ujednoliconym, elastycznym i przejrzystym

we wszystkich krajach EU metodom

uznawania kwalifikacji w dziedzinie

NNaauucczzyyccii ee ll ee zz EEssttoonn ii ii ww MMuu ll ttii cceenn ttrruumm

FFii rrmmaa BBuudd iimmeexx

FFii rrmmaa BBuudd iimmeexx

Z prawej : pani Jolanta Słowik, Zastępca
Dyrektora ds. merytorycznych Biblioteki
Miejskiej we Wrocławiu

Strona 2

zarówno kształcenia i szkolenia

zawodowego, wzrośnie mobilność

zawodowa w Europie. A na tym nam

wszystkim zależy, żeby ludzie się mogli

przemieszczać, nie tylko turystycznie, ale

również zawodowo, bo dzięki takim

doświadczeniom zwiększa się szansa

uczestników projektów na zawodowe

pomysły, a za tym idzie postęp w

europejskiej gospodarce i ogólny

dobrobyt.



JJeerreemmyy BBll uusssseeaauu ((11 99 ll aatt))

Nauczyłem się robić kraty pomostowe.

Personel tutaj jest genialny.

MM ii kkeell GGaarrmmeenndd ii aa ,, ((2222 ll aattaa))

Nauczyłem się projektować części

mechaniczne dla przemysłu

samochodowego, poznałem program Catia

V5, oraz Magmasoft służącego do symulacji

zjawisk zachodzących podczas zalewania,

krzepnięcia i stygnięcia odlewu aluminium.

EEnndd ii kkaa ZZeell aa ii aa ii NN ii ccooll aass GGiimmeenneezz ((2288 ll aatt))

Zajmowalismy się głównie rysowaniem

układów, projektowaniem w 3D, naprawą i

regeneracją maszyn.

GGoorrkkaa PPaall aaccii ooss,, ((2288 ll aatt))

Nauczyłem się kontrolować, regulować i

projektować systemy automatyczne.

AAll vvaarroo,, ((2211 ll aatt))

Nauczyłem się naprawiać urządzenia

mechaniczne i elektryczne, czyścić systemy

klimatyzacyjne, spawać oraz programować

maszyny.

Miałem dostęp do wysokiej jakości sprzętu do

wykonywania pomiarów elektrycznych, oraz

elementów oświetleniowych. Nauczyłem się

konserwować, naprawiać i projektować lampy

LED.

BBeennaatt GGaall ll aasstteegg ii ,, ((2233 ll aattaa))

Zaprojektowałem robota poruszającego się

wzdłuż l ini i , jak również opanowałem różne

języki programowania.

GGii ll LLii hheerr ii OOll aa ii aa SSiimmoonn ,, ((2244 ll aattaa))

Nauczyliśmy sie sporządzać i klasyfikować

faktury oraz tworzyć bazy danych.

SSaabbrrii nnaa NNaassssaarroo ((11 99 ll aatt))

Nauczyłam się wypełniać, porządkować i

właściwie numerować dokumenty księgowe.

Poznałam specjalne programy komputerowe

do księgowania i oswoiłam się z rodzajami

działalności firmy księgowej i jej kl ientami.

EEsstteeffaann ii aa PPeennaa ii GGaarrii kkooii ttzz AArrttaarraazz,, ((2211 ll aatt))

Sporządzaliśmy analizy biodiesla, oleju,

gl iceryny, wody oraz alkoholu. Oznaczaliśmy

zawartości danych cieczy, jak również

badaliśmy ich gęstość i poddawaliśmy

destylacj i .

AAnnddeerr II ttuu rrrrii ,, ((2244 ll aattaa))

Już o 8 rano Elena Revilla(26l.) absolwentka
budownictwa z Valladollid w Hiszpanii
mierzy temperaturę powietrza w czterech
miejscach remontowanego przez firmę
Budimex wrocławskiego dworca PKP.

Czego się nauczyłem..

FFii rrmmaa CCMMMM

FFii rrmmaa KKooeell nneerr

FFii rrmmaa SSaauueerr DDaannffoossss

WWrraattii ss ll aavvii aa BBii oo

GGrruuppaa RRoonnaall

FF ii rrmmaa AALLSS--BBii nnkkii eewwii cczz SSttaann ii ssłłaaww

PPooll ii tteecchhnn ii kkaa WWrrooccłłaawwsskkaa

FFii rrmmaa KK..OO

FFii rrmmaa EEBBCCCC
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FFii rrmmaa IImmppeell AAccccoouunn ttii nngg



Strona 4

Co nas dziwi, co lubimy…

ZZooll ttaann ii TTii bboorr ((2244 ll aattaa))

AAll vvaarroo ii AAll bbeerrttoo ((2200 ll aatt))

AAnnnnee ((4433 ll aattaa)) ii AAnnnn ii kkaa (( 4477 ll aatt))

LLuu ii gg ii ,, SSaabbrrii nnaa ii LLuukkaa ((2244 ll aattaa))

NNeeffttaa ll ii ((2244 ll aattaa))

JJaarrkkoo ii JJuussssii ((11 88 ll aatt))

PPii eerrrree ((11 88 ll aatt))

FFaabbii ooll aa ((2233 ll aattaa))

VVaall eerrii aa ((2244 ll aattaa))

CCaarrooll ii nnaa ((2233 ll aattaa))
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„„NNaauucczzyyłłeemm ssii ęę pprraaccoowwaaćć ww mmiieeddzzii ”” –– mmóówwii

PPii eerrrree CCaammppaaggnnee (( ll aatt 11 99 )) nnaa pprraakkttyyccee ww

zzaakkłłaaddzzii ee kkoowwaall ssttwwaa aarrttyyssttyycczznneeggoo ii śś ll uussaarrssttwwaa

ww ""AAnnkkoo""

LLii pp ii eecc 220011 11 ..

„ Mogłem zaobserwować , jak się

wykonuje pracę rękodzielniczą. Chętnie

pogłębiłbym ten aspekt pracy ślusarskiej,

którego wcześniej nie znałem i nie

umiałem. Dlatego bardzo doceniłem ten

pobyt.

FFrraannccuuzzii bb ii oorrąą uuddzzii aałł ww rroozzggrryywwkkaacchh

AASSGG nnaa tteerreenn ii ee MMłłyynnaa SSuu ll kkoowwii ccee

HH ii sszzppaann ii ee nnaa nnooccnnyymm rreejj ss ii ee ssttaattkkii eemm ppoo

OOddrrzzee..

BBaasskkoowwiiee nnaa KKrraakkoowwsskkiimm RRyynnkkuu ..

FFrraannccuuzzii zz pprrzzeewwooddnn ii kkii eemm „„ ww MMuuzzeeuumm ww

BBrrzzeezzii nnccee”” ..

JJaassssoonnee ii EE ii ddeerr ttoo ddwwiiee wwssppaann ii aałłee

ddzzii eewwcczzyynnyy ,, kkttóórree ssppęęddzzii łłyy zz nnaammii

bbaarrddzzoo pprraaccoowwii ccii ee kkii ll kkaa ttyyggooddnn ii ww 220011 11

ii wwyykkoonnaałłyy wwiiee ll ee ccii eekkaawwyycchh wwzzoorróóww

ii nnssppii rroowwaannyycchh ii cchh nnaarrooddoowwąą kkuu ll ttuu rrąą -

mówi Anna Daszyńska z Silver Art.

Tworzenie biżuteri i łączy w sobie

kreatywność, inspiracje i pracę

rzemieślniczą co sprawia, że od ponad 30-

tu lat państwo Anna i Krzysztof Daszyńscy

zajmują się tym co jest ich ogromną pasją.

„Tym chętniej dziel imy się nią z innymi,

a okazją do tego są również praktyki dla

zagranicznych studentów. Od dwóch

lat przyjeżdżają do nas studenci szkół

artystycznych z San Sebastian.

Cieszyl iśmy się w tym roku tym bardziej, że

to studenci z San Sebastian kiedy na

wrocławskim rynku w trakcie koncertu

noworocznego zobaczyliśmy burmistrza

tego pięknego miasta, który składał

wszystkim mieszkańcom Wrocławia

Noworoczne Życzenia” – wspomina pani

Ania.

Jubilerska sztuka a la Espaniol ! temperament stanowią wartość dodaną do

atmosfery, która jest w tym czasie w

pracowni i nawet bariery językowe, które

także powstają nie są w stanie przeszkodzić

we wzajemnym zrozumieniu i budowaniu

partnerskich relacj i” – opowiada pani Ania.

Czas wolny(Od lewej) Anna Daszyńska, Elena Fabra
(hiszpańska koordynatorka). Eider
Arrillaga, Krzysztof Daszyński

„ San Sebastian to obecnie miasto

partnerskie Wrocławia więc miło nam, że

możemy zaoferować tym młodym ludziom

okazję do poznania polskiej kultury i

stworzyć miejsce do doskonalenia

zawodowego warsztatu. Mają głowy pełne

pomysłów, które wspólnie wykorzystujemy

przy tworzeniu nowych projektów. Ich

młodzieńcza energia i hiszpański

Ślusarze z Francji

WWiizzyyttaaccjj aa NNAA zz AAnnkkaarryy ww ffii rrmmiiee AANNTT

AAkkii nn EErrddooggaann ii AAbbdduu ll nnaassıı rr BBuu ll aakk zz NNaarrooddoowweejj

AAggeennccjj ii PPrrooggrraammuu LLeeoonnaarrddoo ddaa VVii nnccii zz AAnnkkaarryy ww

ffii rrmmiiee AANNTT CCoommppuu tteerrss.. Goście pytają Burcu Geyik

(1 7lat), uczestniczkę projektu ze szkoły we

wschodnio południowej Turcj i , jak przebiega

praktyka z projektu zastosowania aplikacji

sieciowych w Europie.

Wizytacja z Turcji
EEii ddeerr AArrrrii ll ll aaggaa ((2288 ll aatt))

UUcczznn ii oowwiiee uucczząą ssii ęę ww mmoonn ttoowwaaćć ii

bbeettoonnoowwaaćć bbrraammyy ,, jj aakk rróówwnn ii eeżż ppoozzii oommoowwaaćć

kkoonnssttrruukkccjj ee..

SS iimmoonn HHooffff ((11 88 ll aatt))

JJoonnaatthhaann RRii cchheett (( ll aatt 11 88)) wwrraazz zz ooppii eekkuunneemm
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