
Sprawozdanie z projektu “Na staże po kwalifikacje” 

staże zawodowe 22.03. - 12.04. 2021 r.  Granada, Hiszpania 
Po odbyciu zajęć z języka hiszpańskiego, kulturowych i pedagogicznych w ramach 

projektu “Na staż po kwalifikacje” do Hiszpanii wyleciała 19 osobowa grupa uczniów. 

Podróż trwała dość długo: najpierw lot z Modlina do Madrytu, później 5 godzinna 

droga do Granady, w której uczniowie z różnych zawodów odbyli trzytygodniowe 

praktyki.  

Mieszkaliśmy w samym centrum Granady – 

miasta położonego w południowej części 

Hiszpanii z malowniczymi kamienicami, 

wąskimi uliczkami, licznymi barami 

i sklepikami. Wszędzie mogliśmy dotrzeć na 

pieszo: 10 minut szliśmy do restauracji na 

posiłki, a do głównej atrakcji turystycznej 

Alhambry mieliśmy 15 minut spacerem.    

Pierwszego dnia poznaliśmy Wiktorię, 

naszą opiekunkę i przewodniczkę po 

mieście. Z nią poznaliśmy najbliższą 

okolicę, miejsce naszych posiłków i mirador Plaza de San Nicolás z widokiem na 

Alhambrę.   

Praktyki uczniów 

Uczniowie byli zatrudnieni w różnych firmach:  

− INFORMÁTICA REPARNET – miejsce pracy informatyków, teleinformatyków 

i elektroników 

− M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA – miejsce pracy uczniów z reklamy  

− TALLERES J. CALERO MOTORSPORT oraz J. PALACIOS MOTOS (RAPID 

CENTER) – miejsce pracy samochodziarzy. 

Zadania uczniów 

technik informatyk, technik teleinformatyk, technik 

elektronik 

Naprawa i serwisowanie sprzętu komputerowego 

i elektronicznego: 

− naprawa telewizorów, monitorów, sprzętu 

audio/wideo, laptopów, komputerów 

i serwerów, 

− instalowanie systemów operacyjnych 

i programów, 

− optymalizowanie systemu, 

− badanie i diagnoza układów 

elektronicznych, 

− obsługa drukarki 3D.  



technik organizacji reklamy 

Przygotowanie i wykonanie materiałów reklamowych o Granadzie dla biura M.E.P. 

kolejnym uczestnikom projektu: 

 

− ulotka dotycząca tradycyjnego  

andaluzyjskiego jedzenia, 

− prezentacja multimedialna o Alhambrze, 

− film o zabytkach i urokach Granady. 

     Link do filmu o Grenadzie  

 

 

technik pojazdów samochodowych 

Naprawa i serwisowanie samochodów i motocykli: 

− wymiana żarówek, 

− wykręcanie, czyszczenie gaźników 

i umieszczenie ich na miejscu 

w motocyklu,  

− serwis motocykli i skuterów jak: 

pompowanie opon, wymiana oleju, 

filtru oleju, filtru powietrza,  

− przygotowanie motocykli do 

sprzedaży, 

− przygotowanie do sprzedaży jak 

i serwis obejmuje również sprawdzenie wszystkich świateł i hamulców, 

− serwisowanie samochód z wyszczególnieniem na dbanie o wygląd 

zewnętrzny i karoserię oraz nadwozie samochodu. 

Uczestnicy zostali pozytywnie ocenieni przez swoich pracodawców, przede wszystkim 

wysoko zostały docenione ich umiejętności zawodowe i zaangażowanie w wykonanie 

powierzonych zadań. Na zakończenie stażu wszyscy otrzymali certyfikaty 

potwierdzające udział w projekcie.  

https://www.facebook.com/MEPeuroprojectsgranadaSL/videos/500650864387304


Czas wolny 

W dniach wolnych od praktyk 

zawodowych realizowaliśmy program 

kulturowy. Poznaliśmy tradycję, historię 

i lokalne zwyczaje spędzania czasu 

wolnego. Zwiedzaliśmy Alhambrę, czyli 

drugi najczęściej odwiedzany przez 

turystów zabytek Hiszpanii. Położenie 

Grenady dało nam możliwość jazdy na 

nartach w oddalonych o około 20 km 

najwyższych górach Hiszpanii, 

kontynentalnej Sierra Nevada, a kilka dni 

później smażyliśmy się na plaży 

w Almuniacar oraz kąpaliśmy się w ciepłym morzu Alborańskim. Spróbowaliśmy 

tradycyjnych hiszpańskich churros, a pod koniec naszego pobytu uczestniczyliśmy 

w pokazie tańca flamenco. Ten słynny hiszpański taniec ma cygańskie korzenie, 

więc jego pokaz odbywał się w cygańskiej części miasta Sacromonte. 

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocują w dalszym życiu 

zawodowym uczniów, a uroki Hiszpanii na zawsze pozostaną w naszych sercach. 

 

Opiekunowie: Marzena Morgunowicz i Krzysztof Jabłoński 

 


