
 
 

 
Hiszpańska Andaluzja zdobyta!!!! 

 
Kolejne atrakcyjne staże realizowane przez uczniów Ekonomika właśnie dobiegają końca.  
Grupa 18 uczniów naszej szkoły miała niepowtarzalną okazję uczestniczenia  
w trzytygodniowych stażach w hiszpańskiej Granadzie. Celem praktyk było zwiększenie 
kompetencji i doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych, kształtowanie 
pozytywnych postaw społecznych: tolerancji wobec odmienności, poszerzanie horyzontów 
kulturowych. Uczniowie technikum hotelarskiego, informatycznego i obsługi turystycznej 
mieli szansę porównania środowiska pracy i wymagań hiszpańskich pracodawców  
z normami polskimi. W wolnym czasie uczniowie zwiedzali urokliwe okolice południowej 
Hiszpanii -  Granadę z jej arabskim dziedzictwem: tajemniczym Sacromonte  
i urokliwym Albaycin oraz perłę architektury i dumę miasta: zespół pałacowy Alhambra; 
kosmopolityczną Sewillę oraz nadmorskie miasteczko Nerja. 

Podczas trwania praktyk w Hiszpanii naszych uczniów odwiedziła pani Dyrektor Maria Lach 
oraz kierownik szkolenia praktycznego – pani Aleksandra Zielonka, które przyjechały  
z wizytą kontrolną. Podczas krótkiego pobytu w Granadzie obie panie spotkały się  
z przedstawicielami organizacji partnerskiej, a także odwiedziły wszystkie miejsca praktyk.  
W trakcie rozmów z opiekunami praktykantów padało jedno znamienite słowo – „perfecto”. 
Tym właśnie słowem najczęściej określali naszych uczniów zagraniczni pracodawcy. 
Podkreślali ich dużą wiedzę merytoryczną, umiejętności zawodowe, a także duże 
zaangażowanie w wykonywane czynności. O tym, że staż można zaliczyć do bardzo 
udanych, niech świadczą cytaty e-maili uczniów, wysyłanych z Hiszpanii, do koordynatorów 
projektu w kraju: 
 
„...Mieszkamy w małej, ale przytulnej kamienicy z tarasem i  widokiem na panoramę Granady. Integrujemy się przez 
liczne rozmowy, a także wycieczki na miasto. Weszliśmy na Mirador San Nicolas, czyli wzgórze,  
z którego widać Alhambrę….Jesteśmy zadowoleni z naszych miejsc praktyk, zarówno hotele jak i serwisy 
informatyczne poszerzają nasze kompetencje zawodowe.   
Przesyłamy gorące pozdrowienia ze słonecznej Hiszpanii!...” 
 
„.. Jestem właśnie na stażu w Hiszpanii i jest super. Pracuję na recepcji w hotelu Plaza Nueva, mamy bardzo fajnego 
opiekuna, który pozwala nami robić rezerwacje, check in i check out, spotykamy tu mnóstwo ludzi z całego świata   
i mamy okazję z nimi porozmawiać, szlifujemy języki. Jedzenie dobre a pogoda ekstra. Po pracy też jest ciekawie, 
 chodzimy sobie odkrywać Granadę…..” 
 
„… Super praktyki, super kraj, super ludzie. Prosimy o kolejne staże! Pozdrawiamy  serdecznie!!...” 
 
Projekt „Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych” to 7 projekt 
mobilności realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych, w ramach którego młodzież ma 
możliwość wyjazdu na staże  do Francji, Hiszpanii i Niemiec. Szkoła pozyskała na te 
działania 497 318,74 złotych. To jednak nie koniec. Uczniowie wodzisławskiego Ekonomika 
mają szansę wyjazdu na kolejne staże w ramach nowego projektu „W poszukiwaniu nowych 
możliwości – Ekonomik na zagranicznych stażach” opiewającego na kwotę 577 990,00 



złotych, który tym razem daje szansę naszym uczniom poszerzania swoich kompetencji w 
Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii.  
 
 
Koordynatorzy projektu: A. Zielonka, I. Cesarz 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Staże zagraniczne – synergia pracy, nauki i doświadczeń zawodowych” - projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego Staże i 
praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER). 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w 

niej zawartość merytoryczną. 
 


