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PLAN PREZENTACJI KOŃCZĄCEJ PROJEKT:

 Informacje o projekcie
 Informacje o partnerze
 Praktyki 
 Czas wolny i wycieczki



Projekt realizowany jest w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego” finansowanego ze środków PO 

WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i szkolenia zawodowe



W ramach projektu 54 uczniów naszej szkoły z 
klas technikum kształcący się w zawodach: 

 technik obsługi turystycznej, 
 technik hotelarstwa, 
 technik informatyk, 
 technik mechatronik, 
 technik mechanik, 
 technik budownictwa, 
 technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 



Straże trwały cztery tygodnie w 
terminach:

 17.02 – 13.03.2020 – grupa I
 10.05 – 4.06.2021 – grupa II
 31.05 – 25.06.2021 – grupa III



 Celem głównym projektu było  umożliwienie 
uczestnikom podwyższenia kwalifikacji 
zawodowych i językowych oraz kompetencji 
osobistych ułatwiających im odniesienie sukcesu 
na rynku pracy. 

 Cele drugoplanowe to poznanie historii, kultury   
i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji   
i zrozumienia dla osób wychowanych w innej 
kulturze. 



 Każdy uczestnik projektu wziął udział w kursie
przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożyły się
zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (40-
godzinny kurs języka hiszpańskiego) i kulturowego.



 Każdy z nas po odbyciu stażu otrzymał certyfikat odbycia
kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania
kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę;
certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską
organizację partnerską; oraz unijny dokument Europass-
Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe,
honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty
Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.



M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA, S.L

 M.E.P. – organizacja od 2008 roku zajmująca się 
organizowaniem szkoleń zawodowych, 
językowych, oraz organizacją staży zawodowych



PRAKTYKI

 20 dni pracy, po 6-8 godz. - dziennie
 W miejscach zgodnych z programem praktyk, 
 Miła atmosfera,
 Wykwalifikowani instruktorzy zawodu,
 Renomowane miejsca praktyk. 



JAK WYGLĄDAŁY NASZE
PRAKTYKI



TECHNIK INFORMATYK

Miejscami odbywania praktyk były m.in. serwisy 
komputerowe, sklepy z elektroniką czy firmy 
zajmujące się projektowanie stron internetowych.













TECHNIK MECHATRONIK

Miejscami odbywania praktyk były firmy 
zajmujące się automatyką, projektowaniem, 
programowaniem i wizualizacją procesów 
przemysłowych.







TECHNIK MECHANIK

Miejscami odbywania praktyk były firmy 
zajmujące się dorabianiem części do pojazdów 
i maszyn oraz serwisem motocykli.









TECHNIK OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ
Miejscem odbywania praktyk była organizacja 
zajmująca się szkoleniem pracowników 
turystycznych i przewodników. 











TECHNIK BUDOWNICTWA
Miejscem odbywania praktyk była firma 
budowlana zajmująca się stawianiem 
nowoczesnych osiedli w strefie podmiejskiej 
Grenady. 











TECHNIK HOTELARSTWA
Miejscami odbywania praktyk były hotele o 
różnych kategoriach. 











TECHNIK CHŁODNICTWA I
KLIMATYZACJI
Miejscem odbywania praktyk była firma 
zajmująca się montażem i serwisem systemów 
klimatyzacyjnych. 









TECHNIK SYSTEMÓW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Miejscem odbywania praktyk była firma 
zajmująca się serwisem i montażem pieców piątej 
generacji, systemów fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła. 







NASZ CZAS PO
PRAKTYKACH





BĘDĄC W HISZPANII WARTO WIEDZIEĆ CO NIECO O
JEJ CODZIENNOŚCI. DZIĘKI TEMU MY JAKO

PRAKTYKANCI MOGLIŚMY ŁATWIEJ PORUSZAĆ SIĘ
WŚRÓD MIEJSCOWYCH. WAŻNYM ELEMENTEM DNIA
JEST SJESTA. TRWA ONA OD GODZINY 14 DO 17. 

W TYM CZASIE PANUJĄ NAJWIĘKSZE UPAŁY. 
SJESTA POLEGA NA TYM, ŻE PRACA JEST

PRZERYWANA, WSZYSCY ZMIERZAJĄ NA OBIAD DO
DOMU, A NASTĘPNIE NA SPOTKANIE ZE ZNAJOMYMI

DO KAWIARNI. MUZEA, SKLEPY ITP. SĄ W TYM
CZASIE ZAMKNIĘTE. WARTO WIĘC PAMIĘTAĆ, ŻE

MIĘDZY 14 A 17 NIE UDA NAM SIĘ ZROBIĆ
ZAKUPÓW.





NAJLEPSZYM I NAJTAŃSZYM TRANSPORTEM PO
MIEŚCIE SĄ AUTOBUSY, A TAKŻE METRO. 
WSZYSTKIE AUTOBUSY WYPOSAŻONE SĄ

W KLIMATYZACJĘ, A SWOIM STANDARDEM
ZADOWOLĄ KAŻDEGO. BYŁY DUŻYM

UDOGODNIENIEM, KIEDY W WOLNYM CZASIE
MOGLIŚMY SAMI NA WŁASNĄ RĘKĘ ZWIEDZAĆ

MIASTO NAJLEPIEJ W KILKUOSOBOWYCH
GRUPKACH, CZY TEŻ KIEDY WYBIERALIŚMY SIĘ
NA ZAKUPY DO POŁOŻONEJ W MIEŚCIE GALERII

NEVADA SHOPPING.









WYCIECZKI
 Gdzie byliśmy?
 Alhambra – Granada
 Sewilla
 Malaga
 Salobreña



ALHAMBRA
Podczas ostatnich dni 
w Hiszpanii 
wybraliśmy się do 
Alhambry. 
Zobaczyliśmy 
wszystko co było nam 
dane zobaczyć: 
architektura, widoki 
oraz ogród.





MALAGA
Była to nasza pierwsza wycieczka. Jest 
to jedno z piękniejszych miast w 
Hiszpanii. Zwiedziliśmy kilka 
czarujących miejsc, np. Museo Picasso 
Malaga, Teatro Romano de Malaga, 
Gibralfaro. Zakończyliśmy wycieczkę 
kilkoma godzinami na plaży. 









SALOBRENA
Piękne miasto o 
zróżnicowanym 
krajobrazie. Zwiedziliśmy 
Castillo de Salobrena oraz 
byliśmy na punktach 
widokowych, z których 
podziwialiśmy piękno 
miasta. Wycieczka 
zakończona była 
plażowaniem. 









SEVILLA
Sevilla to miasto położone 
250 km od Grenady. Jest 
niezwykle czarującym 
miejscem. Podróż 
przeżyliśmy z nowo 
poznanymi grupami 
rumuńskimi, z którymi 
bardzo się zaprzyjaźniliśmy. 
Zobaczyliśmy m. in.: Placu 
Hiszpańskim, na którym 
odbywał się pokaz flamenco 
oraz Katedrę Najświętszej 
Marii Panny i wiele innych 
zabytków. 









NASZE GRUPY – MARZEC 2020



NASZE GRUPY – MAJ 2021



NASZE GRUPY – CZERWIEC 2021



ZA DWADZIEŚCIA LAT BARDZIEJ BĘDZIESZ ŻAŁOWAŁ TEGO CZEGO NIE
ZROBIŁEŚ, NIŻ TEGO CO ZROBIŁEŚ. WIĘC ODWIĄŻ LINY, OPUŚĆ BEZPIECZNĄ
PRZYSTAŃ. ZŁAP W ŻAGLE POMYŚLNE WIATRY. PODRÓŻUJ. ŚNIJ. ODKRYWAJ.
MARK TWAIN

 Dziękujemy za możliwość wyjazdu:
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
 Narodowa Agencja Programu Erasmus+,
 Panu Dyrektorowi,
 Koordynatorom projektu ,
 Nauczycielom przygotowującym nas do wyjazdu,
 Nauczycielom sprawującym opiekę nad naszymi 

grupami w Hiszpanii, 
 I wielu innym którzy dali nam szansę na wyjazd.



DZIĘKUJEMY!
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