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 CZY WARTO BYŁO? 

 

Uważam, że praktyki w Berlinie były bardzo dobrze zorganizowane. Dzięki nim podniosłam moje 
kwalifikacje i poprawiłam moje umiejętności zawodowe w kierunku mojego kształcenia. Podszkoliłam 
się w językach obcych. Zarówno w angielskim jak i niemieckim. Poznałam nową kulturę i uroki życia w 
wielkim mieście, miałam możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi. Zobaczyłam piękne miejsca i 
zwiedziłam ciekawe zabytki, między innymi Poczdam, muzeum Madame Tussauds i Bundestag. 
Mieszkałyśmy w pięknej i spokojnej okolicy, rodzina była  bardzo miła i chętnie nam pomagała. 
Pracowałyśmy w bardzo miłej atmosferze, pracownicy oraz inni praktykanci byli pomocni i zawsze 
uśmiechnięci. Na pewno w przyszłości odwiedzę jeszcze Berlin, uważam że praktyki w tym mieście 
bardzo dużo wniosły do mojego życia i zachęcam wszystkich do korzystania z tego typu projektów. 

Ada 

 

 

Z mojej perspektywy wyjazd na praktyki do Berlina był bardzo dobrym pomysłem i w moim odczuciu 
było warto podjąć się tego. Dzięki zagranicznym praktykom mogłam zwiedzić inny, aczkolwiek piękny 
kraj, którym są Niemcy, dowiedzieć się więcej o kulturze i obyczajach tego kraju oraz przebywać poza 
domem po raz pierwszy na tak długi okres. Duży wkład w zwiedzanie miały ciekawe wycieczki, które 
zostały dla nas zorganizowane - dzięki temu chociażby mogłam zwiedzić Poczdam i zobaczyć 
zachwycający pałac Sanssouci. Nie można oczywiście zapomnieć o kulturach z całego świata, których 
w Niemczech jest bardzo dużo - było ono bardzo ciekawe, a czasami zaskakujące; zainspirowało mnie 
ono do lepszego poznawania innych kultur. Oczywiście głównym aspektem wyjazdu było nabycie 
praktycznych kwalifikacji odnośnie mojego zawodu, co w moim odczuciu zostało spełnione dzięki 
bardzo dobremu i przyjaznemu miejscu pracy, którym była szkółka berlińska w Neukölln. Nie 
wyobrażam sobie lepszego miejsca na odbycie praktyk związanych z moim zawodem. Dzięki 
wyjazdowi mogłam również podszkolić swój język niemiecki poprzez mieszkanie u niemieckiej 
rodziny, która bardzo miło przyjęła mnie oraz moje koleżanki. Podsumowując uważam, iż było warto 
zgłosić się na te praktyki, dzięki którym otworzyły się przede mną nowe możliwości. Mam nadzieję, że 
będę mogła odwiedzić te miejsca w przyszłości, a nawet i pracować w tym kraju. 

Karolina 



   
 

 

Moim zdaniem praktyki w Berlinie to był świetny pomysł. Pani u której mieszkałam była bardzo miła i 
pomocna. Miesiąc spędziłam bardzo miło. Poznałam nową kulturę, obyczaje Niemiec. Bardzo 
podobało mi się miejsce praktyk, przygotowało mnie ono praktycznie do zawodu. Osoby, które ze 
mną pracowały były miłe i pomocne. Przez ten miesiąc także bardzo dużo zwiedziłam. Wycieczki, 
które odbywały się grupowo były bardzo ciekawe i interesujące. Berlin to idealne miasto szczególnie 
dla renowatorów, jest w nim bardzo dużo zabytków. Dzięki praktyce mogłam podszkolić język 
niemiecki. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość takiego wyjazdu. Był to dla mnie niezapomniany 
miesiąc, pełen wrażeń. Gdybym miała szansę drugi raz wyjechać zdecydowałabym się bez wąchania. 
Polecam każdemu praktyki za granicą. 

Paulina 

 

 

 

Według mnie, praktyki w Berlinie były bardzo udane. W pracy była wspaniała atmosfera, ludzie 
bardzo mili, mentorzy bardzo dokładnie tłumaczyli nam, jakie czynności mamy wykonać, często nam 
to pokazując. Nauczyliśmy się wykonywania prac związanych z naszym zawodem, np. sadzenie roślin, 
nawożenie, itp. Zakwaterowanie również nam się podobało. Mieszkaliśmy u rodziny, która była 
bardzo sympatyczna, czuliśmy się tam jak w naszym własnym domu. Mieliśmy blisko do naszych 
wspaniałych koleżanek, z którymi spędzaliśmy swój wolny czas. Wycieczki po Berlinie również były 
bardzo udane, pan przewodnik starał się przekazać nam jak najwięcej informacji, pogoda nam 
sprzyjała. Transport do pracy bardzo nam odpowiadał, nie trzeba było czekać zbyt długo. Gdyby 
ponownie zdarzyła mi się okazja na praktyki w Berlinie, z chęcią bym pojechał. 

 Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Praktyki w Berlinie będę wspominać bardzo dobrze, ponieważ czas, który tam spędziłam był świetny.  
Nie dość, że zdobyłam wiedzę i doświadczenie zawodowe, to do tego zobaczyłam piękne, nowe 
miejsca. Miałam szansę po raz pierwszy wyjechać za granicę, podszkoliłam swoje języki, co na pewno 
pomoże mi w przyszłości, szczególnie na maturze. Otrzymane certyfikaty pomogą nam podczas 
starania się o pracę, bądź pójściu na studia. Wiadomo, że w pracy nie zawsze było lekko, ale kto 
powiedział, że będzie. 
Po za tym najlepiej z tego wyjazdu będę wspominać czas spędzony z przyjaciółmi, ponieważ dzięki 
niemu lepiej się poznaliśmy oraz zbliżyliśmy się do siebie. Wycieczki, które były organizowane bardzo 
mi się podobały, dowiedziałam się nowych rzeczy. Do tego miałam styczność z nową kulturą, nowym 
środowiskiem, w którym żyją ludzie różnych narodowości, czego nie spotykam na co dzień. Ten 
wyjazd nauczył nas w pewnym sensie samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Więc 
jeżeli ktokolwiek zapyta się czy warto starać się o wyjazd na praktyki, to zdecydowanie powiem, że 
TAK i na pewno będę do tego zachęcać.  

Kamila  

 

 

Uważam, że praktyki w Berlinie to był bardzo dobry pomysł. Rodzina u której mieszkałam przyjęła nas 
bardzo miło i w przyjemniej atmosferze. Byli pomocni. Gdy był jakiś problem zostawał on jak 
najszybciej rozwiązany. Miejsce praktyk, w którym byłam bardzo dobrze przygotował mnie 
praktycznie do zawodu. Było tam dużo gatunków roślin. Nauczyłam się tam zasad sadzenia, 
pielęgnacji roślin i pracy w grupie. Podszkoliłam swój język, który był na słabym poziomie. Osoby, 
które tam pracowały były bardzo pomocne, gdy czegoś nie rozumieliśmy starali się to nam 
wytłumaczyć w jak najlepszy sposób. Wycieczki, które się odbyły były interesujące i ciekawe. 
Dowiedziałam się więcej o życiu, kulturze i obyczajach Niemiec. Myślę, że odwiedzę rodzinę i miejsce 
praktyk jeszcze raz. Praktyki w Belinie uważam za bardzo udane. 

Ilona 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Wróciliśmy niecały tydzień temu, a ciągle wspominam ją bardzo dobrze. Berlin to bardzo duże 
miasto, a najbardziej podobały mi się w nim czasem ogromne, zielone parki.  
Pierwsze dni w pracy w innym kraju jak dla każdego nie były łatwe. Problemy ze zrozumieniem, 
wstawianie wcześnie i czasem długa droga do pracy, ale po paru dniach czerpaliśmy z tego dużo 
zabawy. Nabyłem doświadczenie zawodowe związane z moim kierunkiem, a także podszlifowałem 
język niemiecki. Ludzie na mieście, w naszym domku, a także w pracy byli bardzo mili i chętnie 
udzielali pomocy.  
Na pytanie "czy warto było ?" Odpowiem, że oczywiście! Była to dla mnie przygoda, dużo zwiedziłem, 
poznałem paru ludzi, z którymi do teraz mam kontakt i nabrałem doświadczenia!  

Bartosz 

 

 

Czy warto było wyjechać na praktyki zagraniczne do Niemiec ? Według mnie jak najbardziej ! Miałam 
okazję bardzo dużo się tam nauczyć. Przede wszystkim poprawiłam swoją znajomość języka 
niemieckiego jak i języka angielskiego! Nauczyłam się także dużo rzeczy związanych z moim zawodem 
. Poznałam dużo miłych i fajnych ludzi . Spotkałam się z różnymi kulturami , zobaczyłam jak żyją inni 
ludzie . To moja pierwsza wizyta w Berlinie , więc miałam okazję zobaczyć jak wygląda tam życie. 
Warto było tam pojechać, chociażby dla samej możliwości zwiedzania Berlina . Bardzo ciekawa i 
piękna architektura, dużo malowniczych i ciekawych miejsc . Bardzo spodobały mi się wycieczki , a 
szczególnie po Poczdamie i wizyta w Muzeum figur woskowych Madame Tussouds . Miałam okazję 
zobaczyć jak wygląda praca za granicą  

Ola 

 

 

Praktyki uważam za udane, było bardzo fajnie. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc i dowiedzieliśmy 
sie dużo interesujących rzeczy na temat Berlina i Niemiec. Rodzina u której mieszkałyśmy była bardzo 
miła i sympatyczna. W firmie panowała przyjemna atmosfera, czułam sie tam jak w domu. 
Pracownicy w miarę możliwości starali sie nam pomagać. Nauczyłam się tam dużo rzeczy związanych 
z moim zawodem, które pomogą mi w mojej dalszej edukacji. W pracy robiliśmy dużo różnych rzeczy 
więc nie było czasu na nudę. Na koniec praktyk wyprawili nam huczne pożegnanie, było nam bardzo 
miło i smutno że tak szybko to minęło. Z miłą chęcią pojechałabym tam jeszcze raz. Na prawdę było 
fajnie  

Aleksandra 



   
 

 

Wyjazd ten niósł za sobą wiele możliwości, dzięki niemu zwiedziliśmy kawałek Berlina i poznaliśmy 
niemiecką kulturę. Mieliśmy organizowane wycieczki między innymi do Bundestagu, muzeum figur 
woskowych, parku sanssouci. Przełamanie barier językowych wydawało się trudnym zadaniem, lecz 
myślę, że każdy z nas sobie z tym poradził i dzięki temu podszkoliliśmy nasze zdolności językowe. 
Miejsce pracy gdzie odbywaliśmy praktyki było związane z naszym kierunkiem. Dzięki temy zdobyłam 
nowe zdolności, a oprócz tego zawarłam nowe znajomości. Wyjazd sam w sobie mnie usamodzielnił i 
wpłynął na moje postrzeganie świata. Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu, wszyscy świetnie sie 
bawiliśmy i zżyliśmy ze sobą. Zawsze będę wspominać ten wyjazd, a w przyszłości z chęcią jeszcze 
wrócę do Berlina. 

Maria 

 

 

Moja praktyka w Berlinie była bardzo udana Poznałam nowych ludzi i przeżyłam wspaniały czas. 
Cieszę się że zdecydowałam się na wyjazd, ponieważ oprócz tego że rozwinęłam swoje zdolności w 
moim zawodzie to zobaczyłam ciekawe miejsca i bardzo dużo zwiedziłam. Zobaczyłam jak żyją ludzie 
w wielkim mieście i poznałam nową kulturę. Uważam że warto było wyjechać na praktykę do Berlina, 
ponieważ doświadcza się nowych rzeczy i przede wszystkim przeżywa się wspaniałą przygodę. Berlin 
to wspaniałe miasto i bardzo cieszę się że praktyki odbywały w tym mieście. Na pewno kiedyś tam 
wrócę. To był wspaniały miesiąc. Gdybym miała możliwość powtórnego zgłoszenia się na praktyki w 
Berlinie nie wahałabym się i zgłosiłabym się jeszcze raz. 

Dominika 

 

 

Praktyki zagraniczne w Berlinie były bardzo ciekawe. Rodzina u której mieszkałem przyjęła mnie 
bardzo ciepło i w przyjemnej atmosferze. Byli pomocni. Gdy był jakiś problem to został szybko 
rozwiązany. Na miejscu praktyk dowiedziałem się dużo nowych rzeczy związanych z moim 
kierunkiem. Nauczyli nas profesjonalnej obsługi narzędzi i maszyn, oraz pracy w grupie. Osoby, które 
tam pracowały dokładnie nam tłumaczyły i były bardzo pomocne, gdy czegoś nie rozumieliśmy. W 
wolnym czasie zwiedziliśmy trochę rzeczy, które były bardzo ciekawe i interesująco opowiedziane 
przez przewodnika. Dowiedziałem się dużo o życiu i kulturze Niemiec. Podczas pobytu podszkoliłem 
język, który był na słabym poziomie. Mam nadzieję że odwiedzę jeszcze  Berlin. Praktyki uważam za 
bardzo ciekawe doświadczenie. 

Arek 



   
 

 

Z praktyki w Berlinie jestem  zadowolona. Dzięki  praktykom  nauczyłam się nowych rzeczy. Przez 
przebywanie z ludźmi w firmie podszkoliłam język niemiecki. Wiem jak pracować w grupie. 
Zobaczyłam jak wygląda prawdziwa praca na budowie. Miałam możliwość poznania nowych ludzi. 
Zwiedziłam wiele ciekawych miejsc . Pogoda była znośna. Ogólnie było fajnie. Zobaczyłam wielkie 
miasto. 

Gabrysia 

 

 
Na początku był lekki stres, ale fajne było to że nie mieszkaliśmy ani nie pracowaliśmy 
osobno. Zarówno w domu jak i w pracy wszyscy miło nas przyjęli. W pracy nigdy nie 
brakowało nam zajęć. Nasz opiekun zawsze był dla nas wyrozumiały. Jak dla mnie praca była 
idealna myślę , że w przyszłości mógłbym się tym zajmować. W Berlinie oprócz zdobywania 
doświadczenia zawodowego mieliśmy też czas dla siebie, który przeznaczaliśmy na 
zwiedzanie tego pięknego miasta. Mieliśmy zaplanowane też kilka wycieczek z 
wykwalifikowanym przewodnikiem. Przewodnik opowiedział nam historię tego miasta i 
oprowadził po najważniejszych, najciekawszych miejscach. Myślę , że wzięcie udziału w tym 
stażu było dobrym krokiem w przyszłość. Myślę że zdobyte doświadczenie jak i otrzymane 
certyfikaty pomogą mi w znalezieniu pracy w przyszłości . 
 
 Arkadiusz 

 

 

W trakcie pobytu w Berlinie było bardzo fajnie. Jednak na początku był lekki strach. W naszym domu 
była bardzo fajna atmosfera, poznaliśmy tam dwóch kolegów z którymi mamy kontakt do dziś. 
Mieliśmy bardzo dobre posiłki. W pracy było też bardzo fajnie,  mieliśmy bardzo miłego opiekuna ,  
bardzo pozytywny człowiek. Praca nie była ciężka, ale też nie była bardzo lekka. W wolnych chwilach 
zwiedziliśmy Berlin. Zobaczyłem tam różne ciekawe miejsca i zabytki. Ogólnie pobyt w Berlinie 
uważam za udany. W przyszłości może uda mi się jeszcze raz tam pojechać. 

Kamil 


