
WYWIAD Z UCZNIAMI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
UCZESTNIKAMI  PRAKTYK ZAGRANICZNYCH NA

CYPRZE W FIRMIE GREEN VALLEY

1. Dlaczego zdecydowałeś/ aś się na wyjazd na staż?

Zdecydowałam się na wyjazd, gdyż zależało mi na zdobyciu większego 
doświadczenia w zakresie mojego zawodu i znajomości języków. Chciałam również 
zobaczyć nowe miejsca i poznać inną kulturę a także spędzić czas z przyjaciółmi.

Wyjazd był dla mnie atrakcyjną propozycją, bo po raz pierwszy miałem możliwość 
lotu samolotem i zobaczeniu przyrody na Cyprze.

Zdecydowałam się na wyjazd na staż, aby rozwinąć swoje 
umiejętności w wyuczonym zawodzie. Pragnęłam również poszerzyć 
swoją znajomość języków.

Zdecydowałem się ponieważ dzięki wyjazdowi poszerzyłem swoją wiedzę, udoskonaliłem 
znajomość języka angielskiego  i zobaczyłem nowe miejsce.

Zdecydowałam się na wyjazd na staż, ponieważ chciałam nauczyć się więcej o 
zawodzie oraz polepszyć znajomość języka angielskiego.

Staż stworzył ł dla mnie możliwość rozwoju pod wieloma względami, jak 
np. poznanie wielu aspektów przyszłego zawodu rzadkich w Polsce. 
Zdobycie wielu nowych doświadczeń, a w szczególności zdobycie nowych 
znajomości i możliwość pracy za granicą zachęciło mnie do aplikowania na 
wyjazd.

Zdecydowałam się na wyjazd na Cypr, ponieważ chciałam uzyskać doświadczenie oraz
 udoskonalić znajomość języka obcego.

Zdecydowałem się na wyjazd w celu zdobycia wiedzy oraz doświadczenia, które 
niewątpliwie pomogą mi na drodze do dalszej kariery w zawodzie.
Zdecydowałem się na wyjazd na staż, ponieważ chciałem osiągnąć doświadczenie i
umiejętności. Chciałem mieć dzięki temu możliwość wykorzystania tego w 
przyszłości.

2. Co najbardziej Ci się podobało?

Podczas wyjazdu miałam okazję zobaczyć wiele pięknych miejsc i poznać 
wspaniałych ludzi jednak najbardziej podobała mi się atmosfera, współpraca z 
kolegami i koleżankami z wyjazdu a także fakt, że mogliśmy się bliżej poznać i
 nauczyć akceptacji



Ciężko jednoznacznie powiedzieć co podobało mi się najbardziej bo było tego 
bardzo dużo. Jednak podkreślić należy zobaczenie i poznanie choć trochę tamtejszej
pięknej kultury i życia codziennego. Zbliżenie między moimi kolegami i koleżankami 
pozwoliło tez na świetną zabawę i atmosferę.

Najbardziej podobały mi się zorganizowane wycieczki, na których 
mogłam poznać historię i kulturę tego kraju.
Okolice i miejsca, które podczas stażu mogliśmy zwiedzić

Najbardziej podobały mi się wycieczki oraz czas wolny, który mogłem spędzać z 
rówieśnikami.

Najbardziej podobała mi się współpraca pomiędzy pracownikami tamtejszej firmy a naszą 
grupą.

Podczas całego stażu najbardziej podobały mi się wycieczki krajoznawcze, dzięki 
którym zacieśnialiśmy więzi między uczestnikami. 

Podczas pobytu na stażu podobała mi się kultura, która jest inna niż w naszym kraju.
Na Cyprze są piękne krajobrazy, które miałem okazje zobaczyć.

3. Gdzie możesz wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na Cyprze?

Wiedzę i umiejętności zdobyte na Cyprze z pewnością wykorzystam w przyszłej 
pracy. Mam również nadzieje, że w przyszłości będę miała okazje wykorzystać tę 
wiedzę również za granicą w czasie  wyjazdów prywatnych. Na chwilę obecną 
wiedza ta przydaje mi się przy udzielaniu rad rówieśnikom a także przy codziennych 
pracach.

Myślę, że wiele umiejętności mogę wykorzystać w życiu codziennym aczkolwiek 
myślę, że mnóstwo z tych rzeczy jakich się nauczyłem na pewno wykorzystam w 
zawodzie, w którym się kształcę.
Wiedzę i umiejętności po tym stażu mogę wykorzystać w szkole, podczas wyjazdu 
na wakacje a także w mojej późniejszej pracy.

Wiedzę i umiejętności zdobyte na Cyprze mogę wykorzystać w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w pracy co w znacznym stopniu ją ułatwia.

Umiejętności zdobyte na Cyprze mogę wykorzystać w przyszłości poszukując pracy.
Wiedzę i umiejętności mogę wykorzystać w pracy jak i życiu codziennym.

Wiedzę oraz umiejętności nabyte podczas wyjazdu na Cypr z pewnością mógłbym 
wykorzystać w pracy za granicą jako ogrodnik jak i w kraju.

Wiedzę oraz umiejętności, które zdobyłem na Cyprze mogę wykorzystać w przyszłej 
pracy oraz w życiu prywatnym.



4. Czy poleciłbyś młodszym kolegom i koleżankom udział w wyjeździe?
Zdecydowanie polecam tego typu wyjazdy młodszym kolegom i koleżankom gdyż to 
doskonała okazja by sprawdzić swoje możliwości i umiejętności, nauczyć się 
współpracy a przede wszystkim stać się bardziej samodzielnym. Przez takie wyjazdy 
poznajemy również samych siebie i przezwyciężamy nasze słabości. Jest to także 
szansa by odetchnąć od wszelkich trudów, z którymi musimy zmierzać się każdego 
dnia.

Zachęcam jak tylko mogę do wyjazdu na taki staż. Jest to niebywały wyjazd i warto 
podjąć trud przygotowania się do takiego wyjazdu.

Poleciłabym młodszym koleżankom i kolegom wyjazd na staż, ponieważ jest to szansa na 
rozwinięcie swoich umiejętności.

Wszystkich młodszych kolegów zachęcam do tego typu wyjazdów. Jest to cenna 
lekcja, dzięki której można pozyskać wiele nowych doświadczeń oraz zdobyć nowych
przyjaciół i znajomości, które w późniejszym czasie mogą przydać się w odnalezieniu
pracy za granicą.

 Tak, bardzo mocno polecałabym młodszym wyjazd na takie praktyki, bo wiele mogą 
się dowiedzieć.

Oczywiście, że poleciłbym wszystkim taki wyjazd.

Polecam wszystkim wyjazd w ramach projektów UE. Dużo się nauczyłam, 
ćwiczyłam język angielski w praktyce i poznałam ciekawych ludzi w pracy.
Tak! Jeśli ktoś lubi słońce, zwiedzać i nie boi się poznawać nowych ludzi a przy 
tym nauczyć się czegoś nowego to zachęcam.

Myślę, że z mila chęcią mógłbym polecić wyjazd na taki staż, który dokształca i 
pomaga w późniejszej pracy w określonym zawodzie.

5. Czy chciałbyś jeszcze raz wyjechać na staż?

Chciałabym jeszcze raz wziąć udział w takim stażu, gdyż poznawanie świata, innych 
języków, kultury i historii jest naprawdę ważne. Po wyjeździe na Cypr poznałam uroki
innych zakątków świata i pozostały mi cudowne wspomnienia. Kolejny taki wyjazd 
byłby doskonałą okazją by poszerzyć  moje doświadczenia.

Jeśli miałbym taką możliwość to wyjechałbym nawet dziś. Taki wyjazd 
powtórzyłbym bez zastanowienia, ponieważ mam z nim wiele pięknych wspomnień
Cały projekt był bardzo ciekawy i pewnie będę szukać możliwości uczestniczenia w 
kolejnych projektach może w czasie studiów.

. Na podstawie tego ze już byłem na stażu na Cyprze i dużo się tam nauczyłem oraz 
zwiedziłem. Bardzo chętnie zdecydowałbym się na kolejny staż na Cyprze.



Gdybym drugi raz miała taką okazję bez wahania podjęłabym się tego typu wyjazdu. 
To właśnie dzięki takim projektom można nabyć wiele cennych doświadczeń.

Zdecydowanie tak
Tak, gdyby zaistniała taka możliwość z chęcią wyjechałabym jeszcze raz na staż.

Oczywiście, że chciałabym pojechać jeszcze raz na staż, ponieważ polepszyłabym 
jeszcze bardziej swój język angielski. 
Jeżeli było by to możliwe, bez wątpienia wziąłbym udział w kolejnym takim wyjeździe

  


