
W dniach od 30.01.2017 r. do 10.01.2017 r. słuchacze ze Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w zawodach technik informatyk i 

technik administracji odbywali praktyki w przedsiębiorstwach w Londynie. W przypadku 

informatyków były to niewielkie firmy zlokalizowane w różnych częściach miasta, takie jak  

Zettabyte IT,  Stamford Hill Computers, Prontaprint Harrow, PC MACgicians,   Prontaprint 

Chiswick, Prontaprint East Sheen. Słuchaczki z administracji doskonaliły swoje umiejętności 

zawodowe w przedsiębiorstwach - National Algerian Centre, Paiwand, biurach nieruchomości  - 

Maple Estates, Warwick Estate Agents, w charity shops, czyli sklepach prowadzonych przez fundacje 

charytatywne - Oxfam Stanmore, Bernardo’s Shop Golders Green, BHF Shop Ealing, RSPCA Shop 

Kenton oraz w przedszkolu Learning Stars Montessori Children’s House. Słuchacze wiele się 

nauczyli, zdobyli nowe doświadczenia zawodowe, mieli też możliwość doskonalenia 

umiejętności komunikowania się w języku angielskim zarówno w pracy, jak i podczas 

codziennych rozmów z rodzinami, u których byli zakwaterowani. Ponieważ spędzali 6-8 

godzin dziennie w zakładach pracy, a dojazd w jedną stronę zajmował przeciętnie 1-2 

godziny, w ciągu tygodnia nie mieli zbyt wiele czasu na to, żeby zobaczyć miasto i jego 

turystyczne atrakcje.   

Praktyki zagraniczne wpływają bardzo korzystnie na rozwój i doskonalenie umiejętności 

językowych uczestników, sprzyjają sprawnemu i biegłemu posługiwaniu się językiem obcym 

zarówno ogólnym, jak i zawodowym, stanowią wspaniałą okazję do rozwijania umiejętności 

zawodowych w praktyce, w międzynarodowym zespole; jest to niewątpliwie niezapomniane i 

cenne doświadczenie. 

Towarzysząca nam przez kilka dni Pani Dyrektor CKU Krystyna Łabędzka, nauczyciel 

przedmiotów zawodowych informatycznych Dariusz Buczek oraz nauczyciel języka 

angielskiego i koordynator projektu Wioletta Perzanowska odwiedzili kilka miejsc praktyk. 

Było nam niezwykle miło słyszeć dobre opinie o naszych słuchaczach, ich rzetelnej pracy, 

sumienności, otwartości na nowe wyzwania, samodzielności i sprawności w posługiwaniu się 

językiem angielskim – ogólnym i zawodowym. Wielu z nich nawiązało dobre relacje oraz 

kontakty zawodowe i otrzymało referencje od pracodawców.  



 

Nasi informatycy podczas praktyk 

 

Nasi informatycy podczas praktyk  



 

A to ekipa TI oraz prof. Dariusz Buczek, prof.  Wioletta Perzanowska oraz właściciel firmy komputerowej (ten 

z brodą) 

 

p. Grzegorz podczas praktyk  



 

Nasi studenci informatyki podczas praktyk  

 

p. Jacek student TI - podczas pracy  



 

Nowe zadanie-naprawa telefonu  

 

Dumna ekipa Ti i p. Wioletta  



 

 

Złote rączki- naprawią wszystko 1 



 

Efekty pracy naszych studentów TI  

 

 

A to nasza przedstawicielka klasy TAD  



 

A to nasza przedstawicielka klasy TAD ze swoim szefem 

 

 

 

Miejsce praktyk następnej studentki TAD. 


