
„Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” - staż zagraniczny uczniów z 

klasy 2d i 2r w Hiszpanii w ramach Programu Erasmus + 

 
W sobotę 5 października 2019 roku dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. 

Staszica w Otwocku z klas: 2d (technik technologii żywności) oraz 2r (technik hotelarstwa) wyleciało z lotniska 

Chopina w Warszawie na 3-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do malowniczej Hiszpanii. Opiekę 

sprawowało dwóch nauczycieli: Piotr Sabała oraz Małgorzata Rosłoniec.  

 

Czy to będą „praktyki naszych marzeń”? Każdy z nas zadawał sobie to nurtujące pytanie, będąc jeszcze w Polsce. 

Czy były? Tego dowiecie się pod koniec naszej relacji.  

 

Granada, bo tak nazywa się miejscowość, w której odbywaliśmy praktykę zawodową, powitała nas słońcem. Od 

pierwszych dni pobytu dużo się działo. Uczestniczyliśmy w 

zebraniu organizacji pośredniczącej na którym przywitał nas 

sam pan dyrektor - Jesus Delgado oraz główna koordynatorka 

- pani Martyna Skupień. Uczestniczyliśmy w lekcji języka 

hiszpańskiego, odwiedziliśmy miejsca praktyk, w których 

spotkaliśmy swoich pracodawców, podpisaliśmy niezbędne 

dokumenty, a także spędziliśmy pierwsze dni w pracy. Nieco 

stresowaliśmy się, ale poradziliśmy sobie bardzo dobrze. 

Dzięki wycieczkom kulturowym zdążyliśmy poznać miasto i 

sposób poruszania się po nim. Granada i jej architektura są 

przepiękne! Pomimo jesieni przywitała nas niezwykle ciepło, bo piękną, słoneczną pogodą - termometry 

wskazywały ponad 30-stopniowe temperatury. 

 

Praktyki od poniedziałku do piątku realizowaliśmy w hotelach dwu-, trzy- i czterogwiazdkowych: ABADIA, LOS 

GIRASOLES, LAS NIEVES, ABBA oraz NH 

HESPERIA położonych w samym centrum Granady. Do 

zadań technologów żywności należało m.in. pomoc w kuchni 

przy sporządzaniu półproduktów i wyrobów gotowych, 

produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i 

urządzeń, produkcja wyrobów cukierniczych, mięsnych czy 

rybnych, obsługiwanie urządzeń magazynowych, zapoznanie z 

dokumentacją magazynową 

czy posługiwanie się aparaturą 

kontrolno-pomiarową 

stosowaną w przetwórstwie 

spożywczym. Przedstawiciele 

hotelarstwa przygotowywali 

jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, dobierali surowce do przyrządzania 

potraw, organizowali salę konsumencką do obsługi gości oraz obserwowali pracę 

na recepcji. Pobyt w hiszpańskiej Granadzie to nie tylko praktyka zawodowa, lecz 

także poznawanie atrakcji turystycznych, architektury, kultury oraz zwyczajów 

mieszkańców tego pięknego miejsca. 10 października wszyscy udaliśmy się do 

pracy w rannych godzinach, aby po obiedzie móc uczestniczyć w kilkugodzinnej 

wycieczce. Pojechaliśmy do Alhambry, czyli najważniejszego zabytku w 

Granadzie. Położony w sercu Andaluzji, XIV-wieczny kompleks pałacowo-

ogrodowy oferujący zapierający dech w piersiach widok na Granadę. Spędziliśmy tam czas do wieczora, ale 

naprawdę było warto!  

Nie zdążyliśmy się obejrzeć, a pierwszy tydzień praktyk minął, jak w mgnieniu oka. Po tygodniu pracy nadszedł 

pierwszy weekend w Hiszpanii i moc atrakcji, gdyż sobota i niedziela to czas odpoczynku. Atrakcjami tych dni 

były wycieczki krajoznawcze. 



 

W sobotę 12 października 2019 roku wszyscy uczniowie pod opieką naszych nauczycieli i koordynatorek z 

organizacji pośredniczącej - Sofii oraz Chiary wyjechaliśmy na 

całodniową wycieczkę do Malagi, portowego miasta w 

południowej Hiszpanii, drugiego co do wielkości miasta regionu 

Andaluzja. W czasie spaceru zobaczyliśmy m.in. twierdzę 

Alcazaba, ruiny Teatru Rzymskiego, Plaza de toros – arenę walk 

byków, Centrum Pompidou – centrum sztuki współczesnej oraz 

kościoły i katedry. W Maladze urodził się Pablo Picasso, więc 

odwiedziliśmy Plaza de la Merced – plac, na którym stoi rzeźba 

artysty oraz zobaczyliśmy z zewnątrz budynek muzeum, w 

którym znajduje się 200 prac malarza. Po spacerze mieliśmy czas 

wolny, czyli odpoczynek na plaży, gdzie z uśmiechem opalaliśmy się i kąpaliśmy w morzu. Późnym popołudniem 

wyjechaliśmy z Malagi, aby zdążyć na kolację w barze La Creme.  

 

W niedzielę rano zrobiliśmy pierwsze pranie oraz porządki w 

mieszkaniach. Uczymy się nie tylko zawodu, ale także 

odpowiedzialności, zaradności i planowania wolnego czasu. Po 

obiedzie pan Piotr Sabała zabrał nas na wycieczkę w Góry 

Betyckie, które otaczają Granadę. Możemy powiedzieć, że urzekł 

nas widok ze szczytu. Warto było również pospacerować po 

stromych, brukowych uliczkach i poczuć niepowtarzalną atmosferę 

tego miasta.  

Niestety czas wolny szybko płynie i znów rozpoczęły się dni 

wypełnione pracą w hotelach, a słoneczna pogoda pozytywnie nas 

nastroiła do dalszego wysiłku.  

 

Drugi tydzień naszego pobytu w Granadzie, w ramach 

projektu Erasmus+ ,upłynął na pracy i zdobywaniu 

kolejnych doświadczeń zawodowych. Szlifowaliśmy 

znajomość języka angielskiego oraz próbowaliśmy swoich 

sił w konwersacjach po hiszpańsku (bo nie wszyscy 

Hiszpanie mówią po angielsku). Po pracy w wolnym 

czasie delektowaliśmy się urokami Granady, jej 

gościnnością oraz różnorodnością kulturową i kulinarną. 

Wieczorami, pod czujnym okiem naszego opiekuna pana 

Piotra Sabały, odrabialiśmy prace domowe, czyli 

uzupełnialiśmy dzienniczki praktyk.  

 

Ze względu na wyżej wymienione działania i komfort pracy stażysty, nasi opiekunowie sukcesywnie odwiedzali 

nasze miejsca praktyk w Granadzie. Sprawdzali warunki pracy, realizację programu praktyki, zasięgali opinii u 

pracodawców na temat pracy ich podopiecznych oraz dokumentowali nasze poczynania w formie zdjęć.  

 

Z przeprowadzonych rozmów wynikało, iż jesteśmy 

odpowiedzialni, sumienni i rzetelnie podchodzimy do realizacji 

powierzonych nam zadań. Zwrócono uwagę na nasze duże 

zaangażowanie w pracę, a także umiejętność współpracy w 

środowisku międzykulturowym. Można rzec w dwóch słowach - 

pracodawcy zachwyceni!  

 

 

Przez kolejny weekend nadal zwiedzaliśmy Hiszpanię, tym razem wspólnie z naszymi opiekunami oraz 

koordynatorkami - Olą, Sofią i Chiarą. Byliśmy w Kordobie - zabytkowym mieście w południowej Hiszpanii, 



położonym nad rzeką Gwadalkiwir u stóp masywu górskiego Sierra. Kordoba zaprosiła nas na spacer wąskimi 

uliczkami pośród milionów kolorowych kwiatów i historii, łączącej wątki arabskie, żydowskie i kastylijskie, często 

schowanej w miniaturowych patios. Zwiedzaliśmy i podziwialiśmy m.in.: Most Rzymski, twierdzę Torre de la 

Calahora, Alcazar - Pałac Królewski czy Synagogę. Po spacerze mieliśmy czas wolny. Głodni poszliśmy 

skosztować tapasów, czyli hiszpańskich przekąsek.  

 

Wczesnym rankiem 20 października 2019 roku udaliśmy się na ostatnią wyjazdową wycieczkę. Tym razem 

odwiedziliśmy Gibraltar - brytyjskie dominium na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. To tajemnicza 

skała - samotna i ogromna, a wokół niej 

Morze Śródziemne i Atlantyk. Gibraltar to 

również szalone (naprawdę szalone) 

małpy magoty, które zamieszkują Skałę 

Gibraltarską i są największą jej atrakcją. 

To miejsce, w którym spotkamy 

najdziwniejszy pas startowy dla 

samolotów na świecie. Biegnie on przez 

środek miasta i przecina go główna ulica. 

Kiedy startuje samolot ruch pieszych i 

samochodowy zostaje wstrzymany. 

Chwilę po starcie znowu można 

pospacerować po płycie pasa lotniczego, 

co i my również uczyniliśmy. Ciekawe 

doświadczenie. Na szczyt Skały Gibraltarskiej weszliśmy na własnych nogach. Było ciężko, ale warto! Widok 

zapierał dech w piersiach!!! Oczywiście nie obyło się bez zdjęć, których robiliśmy, co niemiara. Dziękujemy Pani 

Dyrektor Apolonii Żołądek i organizacji pośredniczącej - M.E.P. Europrojects Granada za zorganizowanie tej 

wspaniałej wycieczki. 

Podczas weekendu czuliśmy się w Hiszpanii jak prawdziwi turyści, którzy spacerują, zwiedzają i rozmyślają, a w 

poniedziałek z nowymi siłami i zapałem przystąpiliśmy do pracy!!!  

 

Rozpoczął się ostatni trzeci tydzień praktyk w Hiszpanii. Zaczęliśmy tęsknić za rodzinami, kolegami, szkołą i 

nauczycielami, ale nadal z dużym zaangażowaniem wykonywaliśmy przydzielone nam zadania. W pracy nigdy się 

nie obijaliśmy, o dobre imię ZSEG dbaliśmy!!!  

 

Technologom żywności najwięcej radości dawała praca w kuchni przy 

sporządzaniu wyrobów cukierniczych, mięsnych czy rybnych, zaś hotelarzom 

obsługa gości z różnych krańców świata oraz aranżacja pokoi na przyjęcie 

gości.  

Coraz rzadziej towarzyszył nam stres. Zawsze mogliśmy liczyć na kolegów, 

którzy wspierali nas w działaniach. Ciągle zdobywaliśmy nowe umiejętności, 

uczyliśmy się pracy w zespole, zapoznawaliśmy się z działaniem różnych 

urządzeń, a także rozwijaliśmy nasze kompetencje językowe. Komunikacja w 

językach angielskim i hiszpańskim sprawiała nam coraz mniej problemów. 

W piątek, 25 października 2019 roku, wzięliśmy udział w spotkaniu 

ewaluacyjnym. Był to czas podsumowań i wypełniania dokumentacji w 

języku angielskim, czas uwieńczony certyfikatem uczestnictwa w programie 

Erasmus + oraz referencjami. „Zaangażowani, chętni do pracy i zdobywania 

nowych doświadczeń, komunikatywni…” - te słowa najczęściej padały na 

podsumowaniu stażu od naszych pracodawców. Éxito! - jak mówią Hiszpanie. 

I sukces jest! 

 

 

 



Witajcie! Wróciliśmy! 

 

Praktyki w hiszpańskich hotelach dobiegły końca! Z całą 

odpowiedzialnością i jednogłośnie stwierdzamy - „Praktyki w 

Hiszpanii, to były praktyki naszych marzeń!!!” Ciężko nam jeszcze 

tak do końca odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, ale wiemy, jak 

wiele dał nam ten zagraniczny staż. Zdobyliśmy cenne 

doświadczenie zawodowe, referencje, kontakty. Nabyliśmy 

kwalifikacji kluczowych dla przyszłego zatrudnienia. Poprawiliśmy 

umiejętności komunikowania się w języku obcym. Nauczyliśmy się 

współpracy w wielokulturowym zespole. Poznaliśmy kulturę i 

obyczaje Hiszpanów oraz hiszpańskie miejsca pracy. 

Wzmocniliśmy pewność siebie, która pozwoli nam na swobodne 

poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i europejskim rynku 

pracy.  

 

Wszystkim, dzięki którym te praktyki doszły do skutku -

 DZIĘKUJEMY ZA NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ!!! 

MUCHAS GRACIAS !!! 
Czas pożegnań był dla nas trudny. Bardzo zżyliśmy się z ludźmi z 

pracy i organizacją, która nami się „opiekowała”. MEP dziękujemy 

za wspaniały pobyt! Już tęsknimy! 

A teraz chcieliśmy skierować kilka słów do naszych kolegów ze szkoły, głównie uczniów klas I i II. Pamiętajcie, 

warto się dobrze uczyć! My, dzięki staraniom, bardzo dobrej nauce, zachowaniu i wysokiej frekwencji, mogliśmy 

skorzystać z praktyk za granicą! Wszystko jeszcze przed Wami! 

Ósmoklasistów zaś zachęcamy do wyboru naszej szkoły. Na pewno będziecie zadowoleni! Zapraszamy!!!  

 


