
 
Przebieg praktyk zagranicznych 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie wzięło udział 49 uczestników podzielonych na trzy 
grupy.  

Pierwsza grupa uczestników składająca się z 21 osób wyruszała do Walencji, gdzie przebywała 

od 26.04 do 24.05. We wspomnianej grupie znaleźli się przedstawiciele sześciu zawodów: technik 
systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik elektryk, technik elektronik, technik hotelarstwa 
oraz technik informatyk. Opiekunami tej grupy były Pani Martyna Terebus i Pani Natalia Jachacy.  

Kolejna grupa uczestników – 14 osób, wyruszło do Grenady. Spędzili tam miesiąc od 18.05 do 
17.06 pod opieką Pani Katarzyny Kamionki. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele zawodów 

technik informatyk i technik hotelarstwa. 
Ostatnia grupa uczestników udała się do Malagi, gdzie spędzili czas od 25.05 do 22.06. Wśród 

14 uczestników znaleźli się przedstawiciele takich zawodów jak: technik hotelarstwa, technik informatyk 

oraz technik poligrafii i grafiki komputerowej. Opiekunami grupy z Malagi były Pani Joanna Stefańska 
oraz Pani Joanna Biskup. Na lotnisku na każdą z grup czekali przedstawiciele organizacji pośredniczącej 
Universal Mobility, które z największą dokładnością dbały o uczestników projektu na miejscu – 

rozwiązywały wszelkie pojawiające się trudności, dbały o relacje z pracodawcami firm zagranicznych.  
 Uczniowie podczas odbywania staży poznawali dotąd im nieznane tajniki swoich zawodów. Mieli 
okazję dowiedzieć się więcej o technologiach używanych w innych państwach Unii Europejskiej – 

Hiszpanii. Na miejscu szlifowali swoje umiejętności językowe oraz uczyli się terminologii 
charakterystycznej dla swojego zawodu. Byli również zobligowani do realizacji kursu języka 
hiszpańskiego prowadzonego przez przedstawicieli organizacji pośredniczącej.  

 Pobyt w Hiszpanii to nie tylko praca i realizacja obowiązków, ale również zapoznanie się z 
miejscową kulturą, tradycjami i obyczajami. Uczniowie realizowali obszerny program kulturowy: 
zwiedzali muzea, zabytki, bioparki. Podziwiali uroki śródziemnomorskiego regionu, korzystali z promieni 

słonecznych - nie mogło przecież zbraknąć czasu również na relaks.  
 Trudno było uczestnikom projektu opuścić urokliwą Hiszpanie – pozostały tylko wspaniałe 

doświadczenia i niezapomniane wrażenia. Kolejny projekt już za rok! 
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