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Trzecia tura wyjazdów w ramach realizacji staży/praktyk zagranicznych 

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

2.07.2022-23.07.2022 r. Pod opieką Pani Marty i Pani Magdy osiemnastu 

uczniów w zawodach technik handlowiec, technik ekonomista, technik 

organizacji turystyki  oraz technik żywienia usług gastronomicznych spędziło trzy 

tygodnie w  okresie wakacyjnym w uroczej Maladze. 

Kasia, Ewelina, Wiktoria, Ola  i Michał rozwijali swoje umiejętności z zakresu 

swojej branży ekonomicznej w firmie ASOCIACIÓN ARRABAL, gdzie zajmowali się 

sporządzaniem dokumentacji związanej z rozrachunkami z kontrahentami, 

przygotowywaniem dokumentów oraz obsługą sprzętu biurowego. Na co dzień 

ich głównym zadaniem była obsługa programów komputerowych w zakresie 

sprzedaży i polityki kadrowej związanej z bieżącymi potrzebami. Samodzielne 

stanowisko pracy otrzymała Nikola w BEDOYA GRUPO LKH, pracowała nad 
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dokumentacją związaną ze sprzedażą i transportem towarów w firmie 

spedycyjnej.  

Grupa młodzieży w zawodzie handlowiec miała możliwość odbyć staż w 

najstarszej z księgarni w Maladze, LIBRERIAS PROMETEO Y PROTEO. Działalność 

tej księgarni nie skupia się jedynie na sprzedaży książek, ale także jest centrum 

kultury i promocji tradycji hiszpańskich oraz regionalnych pisarzy. W swojej 

działalności organizuje spotkania z autorami oraz zajmuje się redagowaniem i 

promocją książek. Jagoda, Julka, Martyna oraz Szymon opiekowali się bardzo 

dużym asortymentem książek, zebranych na czterech piętrach księgarni. Byli 

odpowiedzialni za odbiór nowych pozycji książkowych, przygotowanie ich do 

sprzedaży i obsługę klientów. Przygotowywali także książki do sprzedaży 

wysyłkowej, która w okresie pandemii stała się bardzo popularna. 

Nasze uczennice w zawodzie technik organizacji turystyki odbywały praktyki w 

QQ BIKES oraz PRIMA RENT A CAR S.L., firmie zajmującej się obsługą turystów. 

Klaudia, Sara i Madzia zajmowały się prezentacją i planowaniem tras 

turystycznych przy wykorzystaniu ścieżek rowerowych. Przygotowywały oferty i 

ulotki związane z działalnością firmy. Zajmowały się obsługą klientów i pobierały 

należności za świadczone usługi. Wykorzystały także umiejętności animatora 

czasu wolnego w opiece nad najmłodszymi klientami.  

Hiszpania to także specjały kulinarne, których przyrządzania od rodowitych 

mieszkańców mogli się uczyć: Julka, Natalia, Róża i Marek, odbywając staż w 

restauracji LA QUINTONERÍA CANALLA w centrum Malagi. W czasie praktyk 

doskonalili umiejętności w przygotowaniu typowych potraw, przekąsek oraz 

deserów. Starali się także obsługiwać klientów, prezentować menu, 

przygotowywać salę do eventów.   

 

Czas pobytu w Maladze wiąże się z licznymi atrakcjami, to nie tylko praca , ale 

tez odpoczynek po całym roku nauki. Praktykanci mieli okazję poznać lokalną 

kuchnię w barach tapas, zakosztować pysznego churros z gorącą czekoladą, czy 

wykąpać  się w  orzeźwiającym morzu. Oprócz regionalnych przysmaków 

podziwiali zabytki miasta. Jednymi z  najpiękniejszych jest Alcazaba oraz Zamek 
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Gibralfaro. W trakcie trwania wyjazdu młodzież odwiedziła przepiękną 

miejscowość Nerja z punktem widokowy na morze oraz zapoznali się z zabytkami 

miasta.  

 

 

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 
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uczestnicy prowadzili dzienniczki praktykantów i na bieżąco dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami. 

Po przyjeździe praktykanci podzielili się swoim doświadczeniem ze społecznością 

szkolną oraz przeprowadzili warsztaty kulinarne dla młodzieży ze szkół 

podstawowych. 

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 w Maladze 

 

 


