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Jako pierwsi swój staż odbyli 

uczniowie z Technikum Żywienia

 Staż odbył się w przepięknej miejscowości-Malaga w Hiszpanii

 Uczniowie wylecieli do Hiszpanii 24 kwietnia 2022 roku,

 Podczas praktyk poznali dużo nowych miejsc i ludzi,

 Poszerzyli swoją wiedzę i kompetencje zawodowe,

 Zapoznali się z nową kulturą i obyczajami,

 Mobilność zakończyła się 20 maja 2022 roku



Partnerem projektu w 
Maladze dla klas 

gastronomicznych 
była TRIBECA

TRAINING LAB S.L.U.



Pierwsze dni
uczniowie
spędzili na
poznawaniu
Malagii.



Uczniowie zamieszkali w domach z 

hiszpańskimi rodzinami.

 Dzięki temu poznali lepiej hiszpańską kulturę,

 Spróbowali nowych dań kuchni śródziemnomorskiej,

 Przyglądali się, jak funkcjonuje hiszpańska rodzina,

 Opanowali podstawy języka hiszpańskiego.



Staż odbywał się w 

różnych firmach:

 EL GALLO RONCO TABERNA FLAMENCA , 

 SIBARITA SOHO MÁLAGA S.L. , 

 RESTAURANTE ASTRID TAPAS - TAPAS 

ECOLOGICAS Y CATERING S.L. ,

 L'EXPERIENCE SL PLAZA OBISPO ).



Tak przebiegały praktyki w restauracjach.



Firmy przyjmujące zapewniły bardzo 

miłą atmosferę i profesjonalną 

pomoc.





Praktykanci nie tylko pracowali, ale 
również zwiedzili dużo ciekawych 
miejsc w wolnych chwilach, tj:

 Grenada,

 Sevilla,

 Malaga,

 Nerja,



Malaga



Grenada



Sevilla



Nerja



Rozdanie certyfikatów ERASMUS+



Merhaba/Bom dia
Technik informatyk



Braga,15.05-11.06.2022 



Partnerem kolejnej mobilności, do 

Portugalii, była firma BRAGAMOB,

(APLICAPROPOSTA LDA)

 Praktyki odbywały się w renomowanych firmach informatycznych, 

w urzędach oraz innych instytucjach współpracujących z 

BragaMob

 Dojazd do miejsca praktyk odbywał się prywatnymi samochodami, 

i zapewniony był przez organizacje partnerską

 Firma partnerska z Portugalii organizowała ciekawe wycieczki, z 
przebojowymi przewodnikami, dzięki którym uczniowie

poznali kulturę, historię oraz zwyczaje obowiązujące w Portugalii,



Uczniowie zamieszkali 
w Hotelu HI Braga –
Pousada de Juventude,

w którym spędzali swój wolny 
czas po praktykach I 
odpoczywali.

Mieli równiez spotkania
organizacyjne ze swoimi 
nauczycielami w celach 
informacyjnych i 
monitoringowych

Zdarzało się też im oglądać
mecze piłki nożnej :)po 
angielsku i portugalsku!



Pierwsze dni grupa spędziła na zwiedzaniu

miasta Braga i okolic
Zwiedzili miejsca takie jak, m.in..:

 Bom Jesus do Monte,

 Braga park,

 Braga centre,

 Sameiro Sanctuary,



Gotowi na 

spotkanie z 

pracodawcami!!!



Póżniej był czas na Porto



Nie tylko zwiedzili Portugalię, ale również byli na 
wycieczce w sąsiednim kraju- Hiszpanii.
A dokładnie w:

 Vigo,

 Santiago de compostella,



Staż

 Podczas odbywania 
stażu posługiwali się 
językiem angielskim.

 Firmy były bardzo 
chętne do współpracy i 
pomocy.

 Niektórzy uczniowie 
pozostawili swoje zdjęcia 
pamiątkowe w firmach

 Uczniowie pracowali na 
nowoczesnym sprzęcie 
oraz urządzeniach.



W wolnym czasie integrowali się:

 Organizowali spotkania przy grillu wraz ze stażystami z innych krajów,

 Poznawali inne języki obce, nie tylko angielski i portugalski, ale 

czeski, turecki, bułgarski,

 Wychodzili wraz z opiekunami na różne spacery po okolicy



Festiwal Braga Romana



Odwiedzili ciekawe miejsca, m.in..:

 Guimares,

 Porto,

 Lizbona,

 Fatima,

 Braga,

 Villa Verde,



Ostatnie spotkania z pracodawcami



Odebranie
certyfikatów

i 

Podziękowania
za współpracę



Jako ostatni swój staż odbyli hotelarze 

w terminie  5.06-02.07.2022

 5 czerwca uczniowie przylecieli do Malagi (Hiszpania),

 Zaraz po przybyciu uczniowie poznali rodziny, które gościły ich przez 

resztę pobytu,

 Przez pierwsze dni praktykanci oswajali się z tamtejszą kulturą, 

okolicą i miejscem stażu.



Pierwsze spotkanie
informacyjne w Tribece
–organizacji 
partnerskiej , 
informacja o 
programie staży, 
zasadach współpracy i 
możliwościach, jakie 
daje taki staż.



Uczniowie odbywali
praktyki w 
następujących hotelach:

FEEL HOSTELS SIENTE TURISMO 

S. L,

 COEO POD HOSTEL,

 ILUNION HACIENDA DE 

MIJAS HOTEL.



Tak przebiegały
praktyki
naszych
uczniów:



Feel Hostels Soho



Coeo Pod Hostel



Ilunion Hotel



Uczniowie w 
każdej
wolnej chwili
spędzali
wspólnie
czas na
pobliskiej
plaży.



Odbyło się też wiele wycieczek

krajoznawczych do miejsc takich 

jak:

Nerja,

Grenada,

Ogród botaniczny w Maladze,

Sevilla



Nerja



Grenada



Ogród

botaniczny



Sevilla





Pożegnanie z 
pracodawcami:



Rozdanie certyfikatów…



Pożegnanie z 
rodzinami
goszczącymi 
i powrót do 
domu.



Projekt Erasmus+ dał nam, jako uczniom dużo

nowych możliwości:
 Poznanie nowej kultury i języka oraz poszerzenie zakresu wiedzy z 

przedmiotów zawodowych i języka angielskiego,

 Zwiększenie poczucia odpowiedzialności oraz dojrzałości,

 Powiększenie zakresu kompetencji, doświadczenia i wiedzy 

związanej z wykonywanym zawodem,

 Wzrost poczucia własnej wartości oraz przynależności do Unii 

Europejskiej

Dziękujemy, za możliwość wzięcia udziału w projekcie Erasmus+

UCZNIOWiE
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