
Praktyki zawodowe na Węgrzech w ramach realizacji projektu „Jakość w kształceniu 

zawodowym poprzez zagraniczne staże” z programu Erasmus+ 

 

Po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, kształcących się  

w zawodach technik informatyk i technik budownictwa uczestniczyło w realizacji praktyk 

zawodowych na Węgrzech. Po raz pierwszy w realizacji praktyk odbywających się na 

Węgrzech uczestniczyli także uczniowie  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chojnie. Z powodu pandemii koronawirusa nie udało się dotrzymać 

pierwotnego terminu planowanego wyjazdu. Z tego względu praktyki zrealizowane zostały  

w terminie 31 sierpnia do 25 września 2020 r..  

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót 

wykończeniowych realizowali praktyki w firmie Szárnyas Kft z siedzibą w Kőszeg, która 

realizuje szereg zleceń i usług związanych z pracami ogólnobudowlanymi i specjalistycznymi 

w regionie. Natomiast uczniowie w zawodzie technik informatyk realizowali staże 

specjalistyczne w firmie Remicro Kft, mieszczącej się w także w Kőszeg, dostarczającej 

usługi internetowe i informatyczne okolicznym mieszkańcom. Warto zwrócić uwagę, że 

przed rozpoczęciem staży, dla uczniów zostały przeprowadzone zajęcia  językowe przy 

wykorzystaniu platformy OLS a także spotkanie z uczniami, którzy uczestniczyli w projekcie 

w poprzednim roku. Szkoła wyposażyła uczniów także w odzież i obuwie robocze oraz środki 



ochrony osobistej. Wszystkie te działania realizowane były aby ułatwić uczniom odbycie 

staży oraz zapoznać ich z warunkami pobytu na Węgrzech. Praktyki odbywały się w 

wymiarze 40 godzin tygodniowo w czasie 4 tygodni. Celem stażu było pogłębienie 

wiadomości  

i umiejętności zarówno teoretycznych jak i praktycznych niezbędnych do efektywnego 

wykonywania pracy w późniejszym czasie, po ukończeniu szkoły. 

  

W firmie Szárnyas Kft uczniowie ćwiczyli i wykonywali takie działania jak: 

przygotowywanie podłoża i wykonywanie nawierzchni chodnika przy użyciu kostki 

brukowej, przygotowywanie zbrojenia, wykonywanie docieplenia budynków, montaż profili 

aluminiowych, przygotowywanie zaprawy cementowo-wapiennej czy przygotowywanie 

podłoża do wykonania wylewki cementowej.  



 

Uczniowie w zawodzie technik informatyk zajmowali się działalnością z zakresu 

administracji serwerów, tworzenia kabli połączeniowych, stron internetowych oraz  

konfiguracji urządzeń sieciowych. Ważnym aspektem podczas praktyk była komunikacja i 

kooperacja  

z pracownikami firmy.  

 

Uczniowie mieli okazję nauczyć się  budowy, zasad działania anten internetowych oraz za 

pomocą specjalistycznych narzędzi i  oprogramowania diagnozować oraz naprawiać ich 

usterki. Czterotygodniowy pobyt pozwolił uczestnikom zdobyć ogromne doświadczenie, 

wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do znacznego podniesienia ich kompetencji 

zawodowych.  



 

 

W czasie pobytu na Węgrzech młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniach i wycieczce 

zorganizowanej przez Pana Istvana Matrai, który bardzo mocno zaangażował się w pomoc  

i organizację naszego pobytu.  Uczniowie zwiedzali więc Kőszeg, a przewodnikiem 

licencjonowanym po nim była mieszkająca tu Polka, Pani Magdalena Bonditzne-Siwiec. 

Zwiedzali także tutejszy zamek, słynny z obrony przez Turkami w 1532 roku oraz obejrzeli 

film dotyczący historii Węgier. Brali udział także w biegu historycznym dookoła miasta na 

dystansie 1532 metrów. Ponadto uczestniczyli w zorganizowanej wycieczce do Keszthely, 

przepięknie położonej rezydencji rodu Festeticsów nad jeziorem Balaton, gdzie podziwiali 

niezwykle bogate wnętrza pałacu. Korzystając z pięknej pogody zażywali kąpieli w ciepłych  

o tej porze wodach jeziora. Odwiedzili także Vadászati Kiállítás czyli muzeum myślistwa 



gdzie znajduje się imponująca kolekcja zwierząt reprezentujących wszystkie strefy Ziemi. 

 

Wraz z opiekunem uczestniczyli w wycieczkach pieszych po malowniczych wzgórzach 

znajdujących się nieopodal Kőszeg, w tym Ohaz Kilato, gdzie znajduję się wieża widokowa 

na wysokości 600 m. n.p.m., z której rozciąga się piękna panorama na całą okolicę. Zwiedzali 

także miasto Szombathey, w którym zwiedzali Vasi Skanzen czyli skansen z dużą liczbą chat  

i zagród chłopskich z XVIII i XIX wieku. Podziwiali także ruiny budowli rzymskich, 

budynek synagogi oraz pięknie zabudowaną starówkę. Realizacja czterotygodniowego stażu 

na Węgrzech była dla uczniów szkoły bardzo ważnym doświadczeniem. Poprzez udział  

w praktykach zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe  

i kompetencje językowe. Osiągnęli tym samym wielowymiarowe korzyści: zawodowe, 

intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Dzięki stażom, młodzi ludzie uwierzyli, że mogą 

podjąć pracę za granicą w firmach branży informatycznej oraz budowlanej, realizując się na 

polu zawodowym i osobistym. Właściciele i pracownicy obu firm bardzo pozytywnie 

opiniowali pracę uczniów, wystawiając młodzieży świetne referencje i oceny. Docenili tym 

samym ich trud i zaangażowanie podczas odbytych praktyk.  

 


