
 

 
 

WIZYTA W SZKOLE PARTNERSKIEJ 
W RUMUNII-ORADEA 

 

       Realizując projekt ERASMUS + „Education@Economy@Hand in Hand” nadszedł 

czas kolejnego (piątego) spotkania w szkole partnerskiej w Rumunii. Pani A. Schlegel-

Ciężobka i uczennica Karolina Jandura z klasy II BS I udały się tam na kilkudniowy pobyt.  

 

Oto krótka realacja z pobytu: 

 

Nauczyciele i uczniowie ze szkoły Colegiul Economic „Parente Cosma” w miejscowości 

Oradea czekali na przyjazd uczestników ze wszystkich szkół partnerskich. Przygotowano 

program pobytu w którym zaplanowano zajęcia dla uczniów, ciekawe warsztaty a także 

zwiedzanie zabytków i regionu. Na początek oprowadzono nas po szkole, gdzie mieliśmy 

możliwość poznania funkcjonowania szkoły: sale lekcyjne, ich wyposażenie,  halę sportową, 

internat przy szkole, stołówkę, aulę, plac zabaw dla najmłodszych, boisko sportowe itp. W 



czasie pobytu uczniowie uczestniczyli w zajęciach, biorąc w nich aktywny udział. Pracowali 

nad CV, przygotowywali prezentacje dotyczące wyboru przyszłego zawodu a także 

redagowali listy motywacyjne w j. angielskim. Wykonali plakaty o tematyce „My future job”. 

Podczas pobytu prezentowano przebieg rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą w 

formie inscenizacji a także każdy uczeń przedstawił wcześniej opracowaną prezentację. 

Prezentacje w formie filmów zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. 

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie a także wykazali się dobrą 

znajomością języka angielskiego. Zorganizowano wycieczkę do Jaskini Niedźwiedziej w 

okręgu Bihor oraz muzeum regionalnego. Zwiedziliśmy miasto Oradea, jego centrum,  

zabytki oraz Oradea Fortress. To twierdza z której wyrosło miasto z pierwotną nazwą 

Nagyvarad (Oradea). Każda szkoła prezentowała swoją pracę w formie ulotki. Tematyka 

dotyczyła wdrażania orientacji zawodowej w swojej szkole na różnych etapach nauczania. 

Ulotki zawierały konkretne informacje z zadań realizowanych w szkole i efekty działań  oraz 

zdjęcia. Ulotki posłużą uczniom a także rodzicom. Warsztaty stwarzały uczniom możliwość 

konwersacji, wymiany zdań i poglądów. Pozwoliły na lepsze poznanie się uczniów i zawarcie 

przyjaźni. Uczniowie przebywając ze swoimi rówieśnikami mogli poznać ich codzienne 

życie, hobby a także tradycje rodzinne. Mogli posmakować kuchni rumuńskiej  i przyjrzeć się 

modzie. Wyjazdy takie uświadamiają uczniom potrzebę uczenia się języków obcych. 

Zaplanowano kolejne, ostatnie spotkanie w szkole partnerskiej w Austrii, które odbędzie się 

już w maju. 

 

Zapraszamy do galerii: 


