
Praktyki w Hiszpanii – Malaga
Termin praktyk: 07.05.2022 – 28.05.2022.

Inwestuj w siebie – zdobywaj nowe 
doświadczenia



  

Program POWER realizowany jest przy pełnym wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. 

Zespół Szkół Zawodowych prowadzi projekt 
pt „Inwestuj w siebie – zdobywaj nowe doświadczenia”. 

Program obejmuje trzytygodniowy staż/praktykę 
w zakładzie szkoleniowym. 

Program POWER 



  

2021-
2027

Zespół Szkół 
Zawodowych
w Wolsztynie 
otrzymał 
Akredytację 
w programie 
Erasmus plus na 
lata 2021-2027.
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Co oznacza Akredytacja?
● Przyznanie Akredytacji 

jest gwarancją 
regularnego 
otrzymywania 
dofinansowania na 
działania związane 
z mobilnością  
w ramach programu 
Erasmus.



  

Zebranie z rodzicami 
i uczestnikami

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęło spotkanie 
z rodzicami i uczestnikami projektu w auli Zespołu 
Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Uczniowie oraz 
rodzice zapoznali się z głównymi założeniami 
projektu oraz harmonogramem wyjazdu.



  

Przygotowanie językowo kulturowe
Uczniowie wraz 
z opiekunami 
uczestniczyli 
w kursie 
języka 
hiszpańskiego, który 
poprowadziła dla nas 
pani Katarzyna 
Rozynek – Ekiert. 
W trakcie zajęć 
uczniowie poznali 
podstawowe 
słownictwo, zwroty 
oraz elementy 
hiszpańskiej kultury.



  

Nasza przygoda 
rozpoczęła się od 
zbiórki przy Zespole 
Szkół Zawodowych 
w Wolsztynie, skąd 
busem udaliśmy się 
na lotnisko 
w Berlinie. 

Podróż...



  

Lot do Malagi 
odbył się 
irlandzkimi liniami 
lotniczymi Ryanair 
z Portu lotniczego 
Berlin 
Brandenburg 
o godzinie 6.30.

Przyjazd na lotnisko 
i lot samolotem...



  

Zakwaterowanie

Nocleg znajdował się w jednym 
z budynków kampusu 
akademickiego w Rezydencji 
Teatinos. :)



  

Boisko do 
koszykówki

Boisko do gry 
w siatkówkę

Basen

Do naszej dyspozycji 
mieliśmy:

Stół do bilarda

TV wraz z wygodnymi 
kanapami

Taras z 
widokiem na 

basen



  

Basen

Czas wolny chętnie spędzaliśmy 
w basenie, który znajdował się 
na terenie kampusu i był również 
do naszej dyspozycji :)



  

Taras

Był doskonałym 
miejscem 
wieczornych 
spotkań. To tutaj 
zorganizowaliśmy 
18 urodziny naszej 
koleżanki :)



  

Bilard
Bilard był ciekawym 
urozmaiceniem 
wspólnych wieczorów. 
Podczas gry 
poznaliśmy 
mieszkających 
w akademiku 
hiszpańskich 
studentów oraz 
uczniów 
z innych polskich 
szkół, którzy również 
odbywali praktyki 
zawodowe w Maladze.



  

Integracja z Hiszpanami



  

Aneksy kuchenne Pokoje Wypoczynek

Zakwaterowanie



  

Smaczne i zdrowe posiłki

Stołówka, na 
której serwowano 
śniadania oraz 
kolacje.

Dodatkowo 
otrzymywaliśmy 
lunch na wynos :)



  

Własna kompozycja



  

Staż

Pracę rozpoczęliśmy od spotkania 
w biurze Tribeka training lab 
w Maladze. Podczas spotkania 
nasza tutorka przedstawiła nam 
szczegóły dotyczące firm w których 
miał odbyć się staż oraz 
zorganizowała krótki spacer 
po mieście w trakcie którego 
zobaczyliśmy najważniejsze
atrakcje Malagi.



  

Technik Informatyk



  

W zakres 
obowiązków 
informatyków 
wchodziło 
tworzenie 
specjalistycznych 
kursów na potrzeby 
projektów 
Unii Europejskiej 
oraz projektowanie 
stron 
internetowych.



  

Technik Ekonomista



  

Staż w księgarni był ciekawym 
doświadczeniem zawodowym. 
Przyjmowaliśmy zamówione 
książki i układaliśmy je 
w odpowiednich działach.

Zapoznaliśmy się również 
z hiszpańskimi dokumentami 
sprzedaży oraz 
aktualizowaliśmy asortyment 
księgarni.  



  

Technik Logistyk



  

Firma Parquet Directo  
zaskoczyła nas bogatym 
asortymentem oraz sporych 
rozmiarów halą magazynową.

Do obowiązków logistyków 
należało układanie palet 
z panelami, przyjmowanie 
towaru, wyszukiwanie towarów 
zgodnych z zamówieniem klienta 
oraz cięcie sztucznej trawy. 



  

Technik Technologii Żywności



  

W restauracji No piqui 
przygotowywaliśmy 
różnego rodzaju 
posiłki. Wiązało się 
to z obsługą sprzętów 
kuchennych m. in.:  
ekspresu do kawy, 
opiekacza, 
frytkownicy, piekarnika
i krajalnicy.



  

Zwiedzanie Malagi z przewodnikiem



  

Rejs po Morzu Śródziemnym



  

Muzeum Malagi Muzeum Picasso Muzeum Sztuki 
Współczesnej

Odwiedziliśmy liczne muzea



  

Bogactwo smaków - Mercado 
Atarazanas

Odwiedziliśmy targ 
miejski Mercado Central 
de Atarazanas, który 
został zbudowany w 1879 
roku. Nad tylnym 
wejściem znajduje się 
charakterystyczne okno 
z witrażem, wykonane ze 
108 elementów, 
reprezentuje on różne 
zabytki i symbole Malagi, 
jest tu też herb miejski.



  

Degustacja lokalnych produktów



  

Bogactwo owoców morza



  

Hiszpańska paella
Kuchnia 
hiszpańska pełna 
jest owoców 
morza, serów, ryb 
oraz warzyw.

Paella jest 
tradycyjnym 
hiszpańskim 
daniem złożonym 
z ryżu, owoców 
morza, warzyw 
oraz oryginalnych 
przypraw wśród 
których dominuje 
szafran.



  

Ryba z kija i nie tylko
W Hiszpanii 
jedzenie stanowi 
ważny element 
kultury i jest 
dosłownie 
wszędzie! 

Na plaży można 
było spróbować 
świeżo złowionych 
ryb i owoców 
morza, które były 
przyrządzane 
zaraz po połowie.



  

Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu 

Malaga



  

Ogród Botaniczny 
Jardin Botanico Historico la Conception

Ogród jest jednym 
z nielicznych 
ogrodów z roślinami 
subtropikalnymi, 
jakie istnieją 
w Europie.



  

Twierdza Alcazaba wraz 
z zamkiem Gibralfaro

Twierdza Alcazaba 
znajduje się na 
szczycie wzgórza, 
z którego
rozciąga się 
malowniczy widok 
na całą Almerię, 
wybrzeże oraz 
morze.



  

Widok ze szczytu...

Ze szczytu 
rozciąga się 
niesamowity 
widok, który 
rekompensuje 
trudy 
wspinaczki.



  

Wycieczka do Sevilli
Sevilla znajduje 
się nad 
brzegiem 
Gwadalkiwiru, 
który od 
wieków 
stanowił ważny 
trakt wodny 
prowadzący do 
Oceanu 
Atlantyckiego. 



  

Spacer po Sevilli
        z przewodnikiem

Miasto 
zachwyciło nas 
swoją 
architekturą 
i bujną 
roślinnością. 

To tutaj 
rozgrywały się 
losy Carmen, 
Don Juana 
i Figaro.



  

Sevilla – stolica Andaluzji 
i flamenco



  

Zwiedzanie atrakcji miasta



  

Wycieczka do Nerja
Nazwa "Nerja" 
pochodzi od 
słowa "Narixa", 
które w języku 
arabskim oznacza 
"wiosna w pełni".

Jest to 
malownicze 
miasteczko 
położone  na 
wybrzeżu Costa 
del Sol ok. 
60 km od Malagi. 



  

Balcón de Europa - balkon Europy



  

Plaża
Costa del Sol 
słynie z czystych 
i słonecznych 
plaż. 
To tutaj 
nabieraliśmy 
pięknej 
opalenizny ;)

c

PlażaPlaża



  

Wieczorne spacery 



  

Integracja



  

STAŻ

PRACA

POSZERZANIE 
HORYZONTÓW

CERTYFIKATY

POZNANIE JĘZYKA 
I KULTURY

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE 

Co daje udział 
w projekcie?



  

Certyfikaty
● Certyfikat potwierdzający odbycie stażu 

w zagranicznej firmie

● Certyfikat potwierdzający nabycie  
kwalifikacji  EUROPAS – Mobilność

● Certyfikat potwierdzający nabycie 
kompetencji ECVET

 



  

Uroczyste zakończenie



D z i ę k u j e m y  
z a  u w a g ę : )  
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