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Przed wyjazdem:  informacja o stażu,
 kurs języka niemieckiego  branżowego,

 Przygotowanie kulturowo –
 

pedagogiczne



Zajęcia praktyczne
 

z programem 
graficznym AutoCAD



Projekty utworzone w programie 
AutoCAD



Zajęcia praktyczne w kuchni



Zajęcia praktyczne w kuchni





Zajęcia praktyczne w kuchni



Nasze wypieki



Zajęcia praktyczne grupy technikum 
architektury krajobrazu



Oczko wodne gotowe



Technikum architektury krajobrazu



Ułożenie altany, tarasu i 
chodników



Pomiary



Umiejętność  pracy w parach



Umiejętność  pracy w parach



Wizyta władz powiatu w ośrodku



Wizyta władz powiatu



Grupa 20 praktykantów Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego



Grupa 20 praktykantów Technikum 
Architektury Krajobrazu



Certyfikaty



Certyfikaty



Czas wolny



Czas wolny



Kręgle



Wycieczki 



Parlament



Berlin



Berlin



Brama Brandenburska



Muzeum Techniki



Muzeum



Muzeum



Strzelnica



Czas wolny w ośrodku



Czas wolny w ośrodku



Czas wolny w ośrodku



Certifikat



Dziękuję  za uwagę
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