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Projekt obejmuje lata 2016-2018

Miesięczne praktyki zagraniczne odbyło 40 uczniów III klas technikum, 

kształcących się w zawodach:

 Technik pojazdów samochodowych

 Technik mechanik

 Technik spedytor



Miesięczne staże w Hiszpanii:

 I grupa      23.04.2017-20.05.2017

 II grupa      08.10.2017-04.11.2017

 III grupa     25.02.2018-24.03.2018



Miejsce  realizacji staży:

Sevilla, Hiszpania



Wyjazd na staże zagraniczne poprzedzony był:

 Rozmową przez Skypa z pracownikami euroMind na temat 

oczekiwań związanych ze stażem 



 Kursem języka hiszpańskiego



 Szkoleniami z :

- historii i dorobku Andaluzji

- z zakresu zakładania firm w krajach UE



Wręczenie certyfikatów



Podróż



Sevilla



Nasza rezydencja w Sevilli



Nauka języka hiszpańskiego





Staże zawodowe























Szkolenie- elektryczne samochody
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Aktywności kulturowe

Plac hiszpański                                         Złota wieża



„Parasol”



Pa

Arena byków



A

Katedra



 Alcazar





Feria de abril



Stadiony



 Rejs statkiem



Park Marii Luizy



Tapas night



Czas wolny



Wizyta kontrolna



Granada



Kadyks



Malaga



Gibraltar



Gibraltar











Osiągnięte rezultaty 
(na podstawie ankiety końcowej)

32,5%
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2,5%2,5%2,5%

Rozwój zawodowy

Praktyczne doświadczenie zawodowe

Pogłębianie umiejętności zwodowych

Poszerzanie wiedzy zawodowej

Poznanie zagranicznych zakładów pracy

Uzyskanie certyfikatów

Umiejętność pracy w zespole

Rozwinięcie zdolności poszukiwania pracy

Rozbudzenie zainteresowań zawodowych

Motywacja do pracy



Osiągnięte rezultaty 
(na podstawie ankiety końcowej)
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Rozwój osobisty
Nauka języków obcych

Poznawanie kultury hiszpańskiej

Poznanie nowych ludzi

Zwiedzenie nowych miejsc

Przełamanie bariery przed mówieniem w obcym
języku
Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stresowych
Nawiązanie przyjaźni

Odkrywanie słabych i mocnych stron

Poznanie hiszpańskiej kuchni

Chęć kontynuowania nauki języka hiszpańskiego

Przełamanie strachu w nawiązywaniu nowych
kontaktów
Doskonalenie języka zawodowego

Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

Wzrost umiejętności przemieszczania się w terenie

Nauka języka werbalnego i niewerbalnego



Te praktyki były najlepszą rzeczą, która spotkała nas na drodze edukacji. Dzięki projektowi 

mieliśmy szanse zdobyć duże doświadczenie w zawodzie, które nabywaliśmy w największych 

warsztatach samochodowych w Sewilli. Obszerny program kulturowy pozwolił  nam na 

poznanie wielu zakątków tego miasta oraz najpiękniejszych miejsc w Hiszpani. Poznaliśmy 

też kulturę Andaluzji, która nas zafascynowała. Żałujemy, że nasz pobyt tutaj trwał tylko 

mieiąc i chętnie byśmy tutaj wrócili.


