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Druga tura wyjazdów w ramach realizacji staży/praktyk zagranicznych 

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

30.04.2022-20.05.2022 r. Uczniowie w  zawodach technik spedytor, technik 

architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediów, technik organizacji 

turystyki  oraz technik hotelarstwa spędzili trzy tygodnie w  Maladze pod 

opieką Pani Karoliny i Pani Aleksandry. 

Grupa spedytorów Dawid, Patryk, Seweryn i Ola odbywali staż w firmach gdzie 

istotnym elementem funkcjonowania jest organizacja transportu. Firmy 

BEDOYA GRUPO LKH oraz FUNDACION CUDECA to miejsca, w których 

zajmowali się planowaniem ładunku i znakowaniem transportu. W czasie 

praktyk przygotowywali różnorodny asortyment do załadunku. Starali się także 

pracować, wykorzystując programy związane z obsługą klientów i 

współpracowali z resztą załogi. 

Architekci krajobrazu mieli możliwość poznania metody opieki nad roślinnością 

dominującą w klimacie śródziemnomorskim. Amelia, Natalia i Filip swoje 

praktyki odbyli w RESIDENCIA ANDALUCIA, gdzie pod opieką Tutora zajmowali się 

pielęgnacją roślinności, dokonywali nasadzeń w okresie wiosennym, 

porządkowali teren. Odwiedzili także przepiękny historyczny ogród botaniczny 
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Jardin Botanico-Historico la Concepcion, mieszczący się na powierzchni 23 

hektarów. Zapoznali się z historycznymi obiektami  małej architektury oraz 

podziwiali 2000 gatunków roślin, w tym palmy oraz roślinność tropikalną i 

subtropikalną. Mamy nadzieję, że nowe doświadczenia staną się inspiracją do 

nowych projektów. 

 

Uczennice z branży turystyczno- hotelarskiej odbyły praktyki w FEEL HOSTELS 

SIENTE TURISMO hostelu znajdującym się w centrum Malagi.  

 

Wiktoria, Kornelia i Oliwia przygotowywały pokoje dla gości hotelowych, 

dobierały techniki sprzątania w mieszkaniach, odpowiednie urządzenia, sprzęt i 

środki czystości. Utrzymywały czystość i porządek w częściach 

ogólnodostępnych. Sporządzały dokumenty związane z rezerwacją w hotelu 

oraz udzielały informacji turystycznych wspólnie Martyną, Olą i Karoliną. Nasze 

turystki wykorzystując znajomość języka angielskiego rozmawiały z gośćmi 

hotelowymi, z chęcią planowały wycieczki po przepięknej Andaluzji. 

 

Kinga, Julka, Amelia, Asia i Alexander swoje praktyki odbywali w stowarzyszeniu 
społecznym non-profit ASOCIACIÓN ARRABAL, którego zadaniem jest praca na 
rzecz pełnej integracji społecznej i zawodowej ludzi, zwłaszcza najuboższych. 
Głównym zadaniem praktykantów była cyfrowa obróbka zdjęć na potrzeby 
fundacji. Robili także zdjęcia przedstawiające pracę fundacji oraz wspierające  
pracę ich interesantów. 
W czasie wolnym młodzież wraz z opiekunami chętnie odwiedzała miejsca kul-
tury na terenie Malagi: Muzeum Malaga, Muzeum Picasso oraz Cen-
tro Pompidou.  Odwiedzili także przepiękną Grenadę, leżącą u stóp gór Sierra 
Nevada, pomiędzy rzekami Darro i Genil, gdzie można zobaczyć architektonicz-
ne perełki renesansu i najbardziej nowoczesne obiekty, typowe dla XXI wieku. 
Nie na próżno, jedna z jej dawnych dzielnic, el Albaicín, jest wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO razem z Alhambrą i ogrodami Generalife. 
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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. 

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. 
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Relację z wyjazdu można śledzić na stronach szkoły oraz mediach 

społecznościowych FB szkoły oraz Ekonomik Maladze 

 


