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Program zrealizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Wałczu. 

 
 

Tytuł programu: MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego. 
Numer projektu PL/07/LLP-LdV/IVT/140230 
 

 

W projekcie uczestniczyło 15 uczniów technikum. Celem projektu było doskonalenie 
umiejętności z mechatroniki i przygotowanie do zakładania własnych firm. 

 

Program składał się z dwóch części.  
 
 
Pierwsza część – to zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu (od 02.02.2008 
do rozpoczęcia staŜu w Niemczech). Tematyka zajęć: 
 
 

• zwyczaje i tradycje w Niemczech. Uczestnicy staŜu poznali zarys historii Niemiec, 
rys historyczny miasta Ueckermunde, wybrane osiągnięcia kultury, zwyczaje 
i obyczaje; 

• mentalne przyzwyczajenia Niemców, definicja potrzeb, hierarchia wartości 
rodziny niemieckiej. Program szkolenia obejmował zainteresowania, 
przyzwyczajenia kulinarne, rolę sportu, informacje na temat muzyki, filmu, Internetu, 
mody oraz na temat róŜnych innych form spędzania wolnego czasu; 

• język angielski i niemiecki - słownictwo techniczne; 
• przepisy i normy obowiązujące w Niemczech, tj.: procedury wykonywania prac, 

szkolenia bhp, zasady tworzenia dokumentacji technicznej. 
 
 

W części drugiej (od 05.05.2008 do 06.06.2008) młodzieŜ przebywała na praktyce 
zawodowej w Berufsforderungszentrum e.V.Ueckermunde.  
Uczniowie przeszkoleni zostali w takich dziedzinach jak: pneumatyka i elektropneumatyka 
oraz programowanie sterowników PLC (układy logiczne). Zaznajomili się takŜe z elementami 
hydrauliki, obrabiarkami CNC i ich oprzyrządowaniem, zasadami obsługi tych urządzeń 
pod względem sterowania pneumatycznego, elektropneumatycznego i logicznego (PLC).  
Pobyt w Niemczech był okazją do poznania lokalnej społeczności, zaobserwowania jakości 
i poziomu Ŝycia. Był okazją do wymiany poglądów i poznania róŜnych środowisk – miejsce 
praktyki, spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy (Arbeitsamt, Bundesagentur fur Arbeit) 
oraz Niemieckiej Izby Przemysłowej (Industrie-und Handelskammer). Beneficjenci poznali 
innowacyjne procedury, celem których było wdroŜenie do podejmowania samodzielnych 
działań ukierunkowanych na zakładanie własnych firm. Uzyskany certyfikat zwiększy ich 
moŜliwości na polskim i europejskim rynku pracy. 
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 W ramach programu Leonardo da Vinci wyznaczono takie cale jak: 
 
 

•  wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobyciu                        
i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie 
osobowego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo 
w Europejskim Rynku Pracy; 

•  poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności 
osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego 
oraz w kształceniu ustawicznym; 

• poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym 
nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; 

• zachęcanie do nauki nowoŜytnych języków obcych; 
• priorytet narodowy: WSPIERANIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ W ZAKŁADANIU WŁASNYCH 

FIRM. 
 

W trakcie staŜu zrealizowano następujące cele: 

 

• uczniowie zdobyli umiejętności z zakresu mechatroniki, obsługi przyrządów 
pomiarowych, zasad toczenia i spawania, w których zastosowane są elementy 
sterowania pneumatycznego, elektropneumatycznego;  

• dla realizacji celu kształcenia umiejętności znalezienia się na rynku pracy 
i przygotowania do samozatrudnienia, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami 
Niemieckiej Izby Rzemieślniczej i Niemieckiego Urzędu Pracy; 

• beneficjenci poznali teoretyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod obróbki 
metali, doboru narzędzi do wykonywania napraw, a takŜe wykonywania całkowicie 
nowych elementów; 

• dzięki nauce języka niemieckiego i angielskiego w znacznym stopniu podniesiono 
kwalifikacje językowe uczestników programu. 

 

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie realizacji projektu to: 

 

 

• poznanie nowych technologii, 

• wyposaŜenie w umiejętności niezbędne do pracy zgodnie z potrzebami rynku 
regionalnego, krajowego i  zagranicznego, 

• poznanie innowacyjnych procedur wdraŜających do podejmowania samodzielnych 
działań w kierunku zakładania własnych firm, 

•  rozwój kompetencji językowych, 

• zdobycie umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy, 

• zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczestników staŜu, 

• zwiększenie poczucia własnej wartości z powodu uzyskanych dodatkowych 
kwalifikacji. 
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Podczas realizacji programu zostały przeprowadzone następujące ankiety: 

 

 

• ankieta na wejściu. Wykazała, Ŝe oczekiwania beneficjentów były bardzo zbieŜne. 
Najczęściej podkreślano w odpowiedziach chęć zdobycia nowych umiejętności 
praktycznych z zakresu mechatroniki oraz poznania nowych technologii. WaŜny teŜ 
był rozwój osobowy w dziedzinie sposobów zdobywania wiedzy technicznej 
i językowej, a takŜe moŜliwość poznania innej kultury oraz utrwalenie znajomości 
języka niemieckiego i poznanie słownictwa technicznego. 

• ankieta podsumowująca staŜ w Niemczech. Zobrazowała znaczący wzrost wiedzy 
w zakresie szkolenia mechatronicznego. Beneficjenci wykazali się wyraźnym 
wzrostem umiejętności. W 100% wskazali potrzebę organizacji praktyk 
zagranicznych. Wszyscy podkreślali rolę i znaczenie metod nauczania w szkołach 
partnera zagranicznego. Z ankiety wynika takŜe, Ŝe młodzieŜ poznała zasady 
obowiązujące w Niemczech przy zakładaniu własnych firm, poznała takŜe sposób 
funkcjonowania niemieckiego urzędu pracy. Zwrócono równieŜ uwagę na dobrą 
współpracę z niemiecką młodzieŜą. 

• ankieta ewaluacyjna dla organizatorów programu. W większości ankiet zwrócono 
uwagę na dobrą współpracę pomiędzy partnerami. Pozytywnie został oceniony 
program praktyki i zdobyte przez uczniów umiejętności. We wskazaniach 
dotyczących zmian w przyszłej współpracy sugerowano przemyślenie 
zagospodarowania czasu wolnego i skrócenie czasu trwania praktyki do 4 tygodni. 

 

 Korzyści z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Wałczu w ramach programu 
„Uczenie się przez całe Ŝycie” Leonardo da Vinci. 

 

1. Najbardziej wymierną korzyścią było zdobycie certyfikatu potwierdzającego 
umiejętności.  

2. StaŜyści zapoznali się nowoczesnymi technologiami, podnieśli zdecydowanie 
swoją atrakcyjność na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Poprzez 
codzienne kontakty, rozmowy z opiekunami i wykładowcami poznali duŜy 
zakres specjalistycznego słownictwa technicznego. 

3. Wzbogacili umiejętności o obsługę i  diagnostykę urządzeń mechatronicznych. 
4. Rozwinęli umiejętności z zakresu nowoŜytnych języków obcych.  
5. MłodzieŜ poznała nowe środowisko pracy,  w którym musiała radzić sobie 

z barierą językową, kulturą techniczną, mentalnością, kulturą bycia 
i zwyczajami.  

 

Projekt okazał się kompatybilny z wiedza teoretyczną i praktyczną zdobytą w czasie edukacji 
szkolnej w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu. Udział w projekcie umoŜliwił wymianę 
doświadczeń i zdobycie nowych umiejętności szczególnie w dziedzinie mechatroniki. 
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WYJAZD 

 
KWATERA 

 
ZAJĘCIA 
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ILE TYCH POŁĄCZEŃ 

 
 

RELAKS w ZOO 
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BILARD 

 
KAJAKI 

 
MECZ Z NIEMCAMI 
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Wywiad z uczestnikami programu Leonardo da Vinci 
 
Karol Garbacz: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Program LdV jest doskonałym narzędziem do podnoszenia kwalifikacji, dzięki niemu uzyskałem moim zdaniem 
bardzo potrzebny do dalszego szkolenia, a następnie pracy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo przystępny, wszystkie zagadnienia były objaśniane krok po kroku, od 
podstaw i w języku niemieckim. W razie wątpliwości pomocą słuŜyła nam tłumaczka języka niemieckiego. 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
UwaŜam, Ŝe warto brać udział w programie LdV, poniewaŜ daje moŜliwość zdobycia cennych uprawnień, co 
w dalszym ciągu pomaga w znalezieniu ciekawej pracy po zakończeniu edukacji. 
Jak spędzałeś wolny czas? 
W czasie wolnym uczestniczyliśmy w imprezach zorganizowanych przez organizację przyjmującą. Były to 
między innymi mecze z lokalnym klubem piłkarskim, spływy kajakowe, wyjścia na plaŜę nad Zalewem 
Szczecińskim, itp. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Jestem zdecydowanie za wydłuŜeniem czasu staŜu,  poniewaŜ dodatkowy czas pozwoliłby na jeszcze 
dogłębniejsze poznanie zagadnień lub poznanie większego zakresu materiału z zakresu mechatroniki. Samą 
formułę zajęć pozostawiłbym bez zmian. 
 
 
 
Maciej Gnojewski: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Moim zdaniem jest to ciekawy program, gdyŜ mogliśmy się nauczyć wielu nowych rzeczy od niemieckich 
nauczycieli. Mieliśmy moŜliwość zdobycia nowych doświadczeń w dziedzinie mechatroniki. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Sadzę, Ŝe tak. Uczył nas niemiecki nauczyciel, ale tłumaczył powoli i bardzo starał się przekazać swoją wiedzę. 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
Zdecydowanie warto, gdyŜ nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy z mechatroniki. Zdobyłem certyfikat, który 
moŜe mi się przydać w przyszłości w poszukiwaniu pracy.   
Jak spędzałeś wolny czas? 
Mieliśmy przygotowane kilka atrakcji przez niemieckich opiekunów m. in. rejs jachtem, gra w piłkę noŜną, grill, 
wycieczki, itd. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Osobiście nic bym nie chciał zmienić w programie. 
 
Marcin Lewczuk: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Moim zdaniem staŜ Leonardo da Vinci dał nam moŜliwość zdobycia nowych doświadczeń w dziedzinie 
mechatroniki, które na pewno się kaŜdemu przydadzą w przyszłości. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Myślę, Ŝe tak, poniewaŜ ciągle pomagała nam tłumaczka… 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
Moim zdaniem warto było wziąć udział w programie Leonardo da Vinci, gdyŜ dał on nam moŜliwość poznania 
zasad mechatroniki od samych podstaw… 
Jak spędzałeś wolny czas? 
W tym czasie robiliśmy wiele ciekawych rzeczy m.in. odwiedziliśmy ZOO, odbyliśmy rejs jachtem, graliśmy 
w piłkę noŜną ,grill, wycieczki, itp., itd. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Jedyne co bym zmienił, to czas przeprowadzonego staŜu, gdyŜ uwaŜam ,Ŝe mógł on zostać przeprowadzony 
w czasie około 3 tygodni. 
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Paweł Konarski: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Program LdV był dobrym sposobem na podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych, duŜo się nauczyłem na tematy 
zawodowe związane z pneumatyką, elektorpneumatyką. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały, w skład zajęć wchodziły zajęcia praktyczne, jaki i teoretyczne. 
Teoria była przedstawiana na duŜej tablicy multimedialnej, wszystko było tłumaczone krok po kroku. Następnie 
projektowaliśmy na komputerach układy pneumatyczne, sprawdzaliśmy ich działanie i zastosowanie. 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
Warto było wziąć udział w programie. DuŜo nauczyłem się tego, co związane z moim zawodem. Poznałem 
kulturę niemiecką. 
Jak spędzałeś wolny czas? 
Zwiedzaliśmy miasto, w którym znajdował się internat, graliśmy w piłkę z niemiecką druŜyną, zebraliśmy 
druŜynę w piłkę halową, po czym odbyły się zawody. Zajęliśmy 3 miejsce. Zorganizowano nam spływ kajakowy 
po rzece, jak i wycieczkę rowerową. Wolny czas spędzaliśmy zabawnie i z wielką przyjemnością. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Według mnie w programie LdV nic bym nie zmienił, poniewaŜ wszystko było na swoim miejscu. Organizacja 
była bez zarzutów, wszystko dopracowane i zdecydowane. 
 
 
Radosław Susarski: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Projekt Leonardo Da Vinci był moim zdaniem bardzo dobrze zorganizowany nie było Ŝadnych niedomówień po 
prostu pojechaliśmy i mieliśmy zaplanowane wszystkie dni naszego pobytu. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Zajęcia w tym projekcie były prowadzone w bardzo zrozumiały sposób oraz w bardzo ciekawej formie. Nie było 
tak, Ŝeby jakaś osoba siedziała i się nudziła. Wykładano tak, Ŝeby kaŜdy mógł zrozumieć.  
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
Tak, warto było wziąć udział w programie Leonardo da Vinci. Cały pobyt był bardzo pouczający. Nie 
narzekałem na Ŝaden dzień, który spędziłem na tym wyjeździe. Przede wszystkim bardzo ciekawe 
doświadczenie i z papierem (certyfikatem), który moŜe pomoc nam w przyszłości. 
Jak spędzałeś wolny czas? 
Wolny czas, jakim dysponowaliśmy, spędzaliśmy w bardzo róŜny sposób. Przede wszystkim bardzo aktywnie. 
Organizowane były róŜne wycieczki, aby poznać kraj, w którym byliśmy. RóŜnego rodzaju zajęcia sportowe, 
poza tym poznawanie ludzi z niemieckiej strony. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Moim zdaniem program Leonardo da Vinci wyszedł jak najbardziej pozytywnie. Nie narzekam na organizację.  
Wszystko mi się podobało. 
 
 
Mateusz Sukiennik: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Program LdV jest doskonałym kursem do podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności. 
Otrzymany certyfikat pomoŜe mi przy podejmowaniu pracy. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Zajęcia były prowadzone bardzo przyzwoicie. Wszystkie zagadnienia teoretyczne i praktyczne były wyjaśniane 
krok po kroku w języku niemieckim. W razie jakichś niejasności mogliśmy liczyć na pomoc tłumacza języka 
niemieckiego. 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
UwaŜam, Ŝe warto było brać udział w programie LdV. Zdobyte umiejętności przydadzą  się podczas 
poszukiwania pracy. 
Jak spędzałeś wolny czas? 
Czas wolny mieliśmy urozmaicony przez organizację przyjmującą nas. Były mecze piłkarskie z lokalnym 
klubem sportowym, był zorganizowany spływ kajakowy , wyjście na plaŜę nad Zalewem Szczecińskim. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Nic.  
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Rafał Ptak: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
Fajnie, Ŝe są organizowane takie kursy, a jeszcze lepiej, Ŝe są one sponsorowane. Wielu z nas na pewno nie 
pozwoliłoby sobie na taki wyjazd. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Zajęcia były zrozumiałe pomimo tego, Ŝe mieliśmy je wykładane w języku obcym… to nawet dobrze, bo oprócz 
tego ze nauczyłem się zawodu, to trochę podszkoliłem się w języku niemieckim. 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
Na pewno było warto. JuŜ mam jeden papierek więcej. Poznałem kulturę Niemców, ich styl bycia. Naprawdę 
było fajnie… .Jeśli byłaby podobna okazja, to pojechałbym jeszcze raz. 
Jak spędzałeś wolny czas? 
Na początku w wolnym czasie zwiedzaliśmy miasto. Mieliśmy teŜ kilka wyjazdów, wycieczek, np. wycieczka 
do tierparku, do Świnoujścia, jazda na rowerach, plaŜa i wiele innych atrakcji. Wieczorami graliśmy w karty, 
bilard, w kości, ogólnie czas był dobrze zagospodarowany. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Mogłoby być więcej sponsorowanych wyjazdów, na których moŜna zdobywać nowe kwalifikacje. Tak ogólnie 
to było dobrze, ale mogło być lepiej. 
 
 
Mariusz Giec: 
 
Co sądzisz na temat programu Leonardo da Vinci? 
UwaŜam, Ŝe to przydatny program, gdyŜ zdobyłem duŜo przydatnych wiadomości. 
Najlepsze w tym były zajęcia praktyczne, bo mogłem sprawdzić, czy zaprojektowane przeze mnie urządzenie 
 zadziała prawidłowo, czy nie. 
Czy zajęcia w Niemczech były prowadzone w sposób zrozumiały i przystępny? 
Niezbyt dobrze znam język niemiecki, ale zajęcia były profesjonalnie przeprowadzone i bardzo zrozumiale. 
Czy warto było brać udział w programie i dlaczego?  
Naprawdę warto było brać udział, zdobyłem nowe umiejętności. DuŜo się nauczyłem w zakresie mechatroniki. 
Jak spędzałeś wolny czas? 
W wolnym czasie zwiedzałem miasto, były organizowane liczne wycieczki, np. rejs po Zalewie Szczecińskim, 
wycieczka do Świnoujścia i wiele innych. 
Co byś zmienił w programie LdV? 
Nic bym nie zmienił w programie LdV.  Podobało mi się tam. 
 

 


