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Pierwszy z wyjazdów w ramach realizacji staży/praktyk zagranicznych 

„Mobilność kluczem do sukcesu” PO WER VET odbył się w terminie od 

16.07.2021-07.08.2021r. Uczniowie w  zawodach technik ekonomista, technik 

handlowiec, technik fotografii i multimediów, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik organizacji turystyki  oraz technik hotelarstwa 

spędzili trzy tygodnie w  Maladze pod opieką Pani Marty i Pani Magdy. 

W przepięknej stuletniej restauracji Balneario de los Baños del Carmen nad 

brzegiem Morza Śródziemnomorskiego odbyli staże nasi uczniowie w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Restauracja posiada bardzo szerokie 

menu w zakresie kuchni tradycyjnej i nowoczesnej, w której staż odbywali 

Kamil, Dominik, Marta, Gabrysia, Natalia i Mariola.  

Uczniowie z branży hotelarskiej odbyli praktyki w FEEL HOSTELS SIENTE 

TURISMO hostelu znajdującym się w centrum Malagi. Marcin i Małgosia 

pomagali w utrzymaniu czystości oraz przygotowaniem miejsc hotelowych dla 

turystów w samym środku sezonu turystycznego. Obsługiwali system rezerwacji 

gości hotelowych oraz inne urządzenia niezbędne na recepcji, pomagała im w 

tym Klaudia, kształcąca się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Natalia i 

Wiktoria odbywały praktykę w firmie usługowej PETIT MUSEO, która mieści się 
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koło Muzeum Picassa. Praktykantki obsługiwały klientów, dopasowywały 

produkty do ich potrzeb. Oferowały pamiątki z przepięknej Malagi oraz 

udzielały informacji turystycznych. 

Joasia, Dominika i Małgosia, uczennice kształcące się w zawodzie technik 

fotografii i multimediów odbywały staże w firmie MUTE DIGITAL S.L w dużej 

agencji marketingowej. W czasie trwania praktyk uczestniczyli np. w targach 

motoryzacji,  gdzie obserwowały prace profesjonalistów i samy robiły zdjęcia 

do folderów. Małgosia pracowała w firmie COPYRAP NAVE, gdzie w dużej 

mierze zajmowała się obróbką cyfrową zdjęć. Dla naszych praktykantek pobyt 

w Maldze był okazją do przygotowania portfolio z przepięknymi krajobrazami, 

które zapewnia Andaluzja. Efekty ich pracy mieliśmy możliwość oglądać na 

wernisażu, który odbył się w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, 

gdzie uczniowie klasy maturalnej prezentowali swoje zdjęcia. 

Martynka i Wojtek w zawodzie technik handlowiec swój staż odbywali w 

rodzinnym sklepie z pamiątkami TIENDAS DEL MUNDO prowadzonym przez 

Abril. Praktykanci na co dzień zajmowali się przyjęciem towarów, odbiorem 

ilościowym i jakościowym oraz przygotowaniem go do sprzedaży. Sklepik w 

swojej ofercie posiadał nie tylko najczęściej kupowane pamiątki tj: magnesy 

wachlarze, pocztówki, ale także piękne wyroby ceramiczne z motywami 

andaluzyjskimi. Natomiast Aneta, Weronika i Dorota w zawodzie technik 

ekonomista wdrażali się do prac biurowych w RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

TEATINOS S.L, gdzie na co dzień przygotowywały dokumentację związaną z 

prowadzeniem firmy i sprawami kadrowymi. 

W czasie wolnym młodzież wraz z opiekunami chętnie odwiedzała miejsca 

kultury na terenie Malagi: Muzeum Malaga, Muzeum Picasso oraz Museo 

Automovilístico y de la Moda.   

Uczniowie mieli możliwość odwiedzić przepiękną Rondę położoną po obydwu 

stronach przecinającego ją skalistego wąwozu Tajo de Ronda, po dnie wąwozu 

płynie wąska rzeka Guadalevín. W południowej stronie urwiska znajduje się 

starsza, mauretańska część miasta (La Ciudad). Po jego północnej stronie mieści 

się późniejsza, chrześcijańska część starówki (El Mercadillo). Łączy je most 

Puente Nuevo będący wybitnym przykładem XVIII-wiecznej sztuki inżynieryjnej. 
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Ma około 100 metrów wysokości i tworzą go potężne filary z podwójnym 

łukiem pośrodku oraz po jednym pojedynczym po każdej ze stron. 

 

W trakcie roku szkolnego uczniowie intensywnie przygotowywali się do 

wyjazdu. Brali udział w kursie językowym (20 godz. języka angielskiego i 30 

godz. języka hiszpańskiego), zajęciach integracyjno-kulturowych, przypominali 

zasady BHP oraz rozmawiali z przedstawicielami policji, jak czuć się bezpiecznie 

za granicą. Przed rozpoczęciem praktyk nasz zagraniczny partner - Tribeka 

przygotował uczestników i wprowadził ich do zakładów pracy na spotkanie z 

Tutorami, zapoznał ze strukturą organizacyjną zakładów oraz zwrócił uwagę na 

najważniejsze elementy współpracy i odbycia praktyk. W czasie trwania praktyk 

uczestnicy prowadzili dzienniczki praktykantów i na bieżąco dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami. 

Po przyjeździe praktykanci podzielili się swoim doświadczeniem ze 

społecznością szkolną poprzez przygotowane prezentacje oraz zdjęcia. 
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Czas spędzony w Maladze dzięki realizacji projektu ”Mobilność kluczem do 

sukcesu” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + 

pozwolił wszystkim uczniom, zarówno starszym jak i młodszym, poszerzyć 

wiedzę o świecie i świetnie się bawić. 

Relację z wyjazdu można śledzić na stronach szkoły oraz mediach 

społecznościowych FB szkoły oraz Ekonomik Maladze 

  


