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DLACZEGO WARTO?

Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku 
lokalnemu:

 umożliwiają zdobycie  nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 są szansą do poznania funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw branżowych,
 dają okazję przebywania w środowisku wielokulturowym, poznania ludzi – ich 

zwyczajów i tradycji, warunków pracy i życia w Niemczech,
 rozwijają umiejętności językowe,
 uczą samodzielności, ale także współpracy w środowisku wielokulturowym,
 są szansą do poznania własnych możliwości i przełamania wszelkich barier,
 wpływają pozytywnie na  przyszłą karierę zawodową,
 przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego,
 wzmacniają międzynarodowy potencjał naszej szkoły,
 otrzymany dokument Europass Mobilność oraz inne certyfikaty potwierdzające udział  

w przedsięwzięciu, stanowią przepustkę zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki 
pracy.
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