IIB - opinie na temat praktyk zawodowych w Lipsku
Praktyka w Lipsku, którą odbyliśmy na początku tego roku była dla mnie dużym wyzwaniem.
Wątpliwości co do tak dużego wyjazdu były ogromne, zwłaszcza jeżeli chodzi o płynną
komunikację w języku niemiecki. Jak się okazało zostaliśmy ulokowani w renomowanych
obiektach hotelarskich. Wszelkie wątpliwości zostały zapomniane już pierwszego dnia stażu
kiedy zaczęliśmy pracę. Niemcy okazali się bardzo serdecznymi i otwartymi ludźmi.
Wykonywałem swoje obowiązki z radością bo wiedziałem, że ta wiedza przyda mi się na
przyszłość. Pobyt w Lipsku to nie tylko ciągła praca. Mieszkaliśmy razem w hotelu Fuchsbau
a czas tam spędzony był niezapomniany. Zwiedziliśmy dużo zabytków oraz galerie
handlowe, w których ceny były szokująco niskie. Zachęcam do uczestnictwa w projektach
europejskich wszystkich tych którzy mają wątpliwości.
Jakub Burek
Pobyt w Lipsku bardzo miło wspominam, bardzo dobrze współpracowało się z naszymi
opiekunkami. Również komunikacji tam nie ma nic do zarzucenia, zawsze punktualnie
przyjeżdżały tramwaje. Mieliśmy też dostarczane rozrywki w czasie wolnym, tak jak np.
podchody czy zwiedzanie Pomnika Bitwy Narodów, gdzie musieliśmy przybyć kilkaset
schodów :)
Karolina Gruszecka
Dnia 12 stycznia 2014 roku rozpoczęła się nasza przygoda - czterotygodniowe praktyki w
Lipsku.
Po przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani w hotelu Fuchsbau.
Dzięki tym praktykom, tej pracy poznaliśmy specyfikę działalności niemieckich hoteli,
spotkaliśmy na swej drodze dużo wspaniałych i miłych ludzi, którzy nieraz nam pomagali,
zwiedziliśmy piękne miasto jakim jest Lipsk ( m.in. Lipskie Zoo, taras widokowy na Panorama
Tower, pomnik Bitwy Narodów, Gewandhaus oraz NH hotel i Victor's Residenz .
To była dla nas wielka szansa w naszym przyszłym zawodowym życiu ,mogliśmy się
zaprezentować na niemieckim rynku gastronomicznym i hotelarskim.
Czas spędzony tam z pewnością pozostanie w naszej pamięci na długo.
Monika Kołakowska
Dzięki zagranicznym praktykom, projektu ,,Leonardo Da Vinci", zdobyliśmy doświadczenie
zawodowe z możliwością poznania zagranicznej kultury oraz sposobu pracy. Praktyka trwała
miesiąc czasu w Lipsku, położonym w Niemczech.
Poza pracą, mieliśmy również czas wolny, a także dostaliśmy możliwość zwiedzenia wielu
ciekawych miejsc. Najlepsze wrażenie wywołało we mnie zwiedzenie. Pomnika Bitwy
Narodów, ogrodu zoologicznego, a także muzeum.
Myślę, iż współpraca z Europa-Haus przebiegała dość sprawie i zdecydowanie
bezproblemowo.
Cieszę się, że dostałam szansę na odbycie praktyki zawodowej zagranicą. Z pewnością,
gdyby istniała możliwość ponownego wejścia do podobnego projektu, bardzo chciałabym
jeszcze raz z niego skorzystać.
Dominika Sinkuć

