
Hiszpania Malaga
Termin: 03.06 – 17.06.2017 r.



            O programie Erasmus+

•O Programie
       Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie 
się przez całe życie”. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

•Założenia     
 Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze 
edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania 
umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji 
systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

•Priorytety
      W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych 
(np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, 
studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw 
pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  
na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

•



             Wiadomości o Partnerze

   • Tribeka Training Lab jest międzynarodową firmą doradczo-szkoleniową z siedzibą w   

Andaluzji w Maladze (Hiszpania).

• Specjalizuje się w zarządzaniu projektami mobilności dotyczących kształcenia 

zawodowego w ramach programu Erasmus+.

  •  Projekty międzynarodowe to wspaniały sposób na zdobycie nowych kompetencji i 

zainwestowanie we własny rozwój osobisty. Z tego powodu Tribeka dokłada wszelkich 

starań, aby realizowane projekty szkoleniowe były praktyczne i w pełni zadowoliły 

zawodowe i edukacyjne potrzeby wszystkich uczestników.



               Tutoring & Monitoring

Uczestnikom projektu zostaje zapewniony kompleksowy 
nadzór nad przebiegiem praktyk:

•Pakiet Powitalny, zawierający niezbędne informacje dot. Malagi, lokalnego 
transportu, kultury pracy, miejscowego życia, a także numery alarmowe.
•Regularny monitoring oraz wizyty ewaluacyjne w miejscu pracy praktykanta.
•Indywidualne rozmowy z praktykantem w celu omówienia jego postępów.
•Zapewnienie szczegółowej oceny z wizyt monitorujących
•Całodobowa dyspozycyjność członków zespołu Tribeka 
w razie nagłych wypadków.

•



Certyfikacja

• Po zakończeniu praktyk w celu potwierdzenia zdobytych umiejętności oraz 
uczestnictwa w projekcie stażyści otrzymali następujące dokumenty:

•Certyfikat odbycia praktyk wydany przez agencję Tribeka
• Certyfikat odbycia praktyk wydany przez firmę hostingową



Zakwaterowanie 
 (z pełnym wyżywieniem)

Oferowane usługi:
• Przestronne, kilkuosobowe pokoje dla stażystów
• 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad & kolacja), ręczniki 
i pościel
• Pokoje wyposażone w klimatyzację oraz ogrzewanie
• Darmowy dostęp do Internetu (Wi-Fi)

•



Pakiet zajęć kulturowych

• Jednym z głównych celów jest sprawienie, aby pobyt grupy w Maladze 
należał do niezapomnianych! Z tego względu Tribeka zorganizowała 
wycieczki po mieście Malaga. Grupie towarzyszył opiekun z Tribeki.

Odwiedzone miejsca to:
•  Katedra w Maladze
•  Twierdza Alcazaba
•  Teatro Romano
•  Muzeum Pablo Picasso
•  Sevilla



     Cele szczegółowe

     Zagraniczny staż zapewni uczniom ZSP w Chorzelach możliwość zdobycia wielu korzyści, dotyczących 
poszczególnych sfer ich rozwoju.

  Projekt zakłada osiągnięcie przez beneficjentów następujących rezultatów, charakteryzowanych na 
czterech płaszczyznach:

1. Rozwój zawodowy: 
    - wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programie nauczania na 
kierunku obsługa turystyczna; 
    - skonfrontowanie już nabytych wiadomości teoretycznych z praktyką oraz nabycie nowych 
umiejętności w zakresie wybranego kierunku; 
    - wykorzystanie technologii informacyjnej podczas świadczenia usług hotelarskich (dokonywanie 
rezerwacji, wyszukiwanie danych z wykorzystaniem internetu), posługiwanie się programami 
użytkowymi stosowanymi w firmach o różnym profilu działania; 
    - praca na stanowiskach wymagających elastyczności i przedsiębiorczości przy wykonywaniu 
czynności zawodowych.

•



         Cele szczegółowe

2. Rozwój osobisty: 
   - wykształcenie postawy odpowiedzialności, samodzielności 
w podejmowaniu decyzji; 

   - umiejętność dobrej organizacji - zarządzania sobą, odwagi 
w warunkach przebywania poza miejscem zamieszkania; 

   - wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego 
i nabywania nowych umiejętności, niezbędnych dla zapewnienia mobilności na rynku pracy.

3. Kompetencje językowe: 
  - podniesienie poziomu znajomości branżowego słownictwa w języku angielskim i  
 podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim; 

  - doskonalenie komunikacji werbalnej, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego.

•



             Cele szczegółowe

4. Kompetencje międzykulturowe: 
  - integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do 
społeczności europejskiej; 
  - wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze  
 międzynarodowym – spojrzenie z nowej perspektywy na obowiązki związane 
z wybranym zawodem, zaistnienie w środowisku o innej kulturze; 
  - przeniesienie zaobserwowanych pozytywnych wzorów postępowania na   
grunt polski; 
  - wykształcenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury; 
  - poznanie historii, architektury oraz geografii Hiszpanii.



Opieka nad uczestnikami

      
•Uczniowie poznali swoje obowiązki i zasady obowiązujące w trakcie 
realizacji projektu – szczegółowo traktował  o tym kontrakt, jaki 
podpisali przed przystąpieniem do projektu. 

•Zostali przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa w trakcie podróży i 
pobytu. Otrzymali karty informacyjne zawierające m.in. dane 
teleadresowe i szczegółowy harmonogram wyjazdu i procedury 
postępowania w sytuacjach trudnych.
•



PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW

• Uczniowie poznali swoje obowiązki i zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektu – 
przed przystąpieniem do projektu podpisali oni kontrakt z agencją

• Zostali przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa w trakcie podróży i pobytu. Otrzymali 
karty informacyjne zawierające m.in. dane teleadresowe i szczegółowy harmonogram 
wyjazdu i procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

• Szczegółowo omówiony został program stażu.

• Stażyści zostali poproszeni o wypełnienie i przesłanie swoich CV, które zostały 
przeanalizowane przez zespół Tribeka i na ich podstawie zostały dobrane stanowiska pracy.

• Nauczyciele byli na bieżąco informowani o sprawach związanych z przygotowaniem 
projektu do realizacji.



NA MIEJSCU

• W pierwszym dniu po przyjeździe stażyści  uczestniczyli w sesji  powitalno-wprowadzającej 
obejmującej: 

   - Prezentację dokładnego harmonogramu  praktyk i programu kulturowego;

   - Wręczenie map, pakietów informacyjnych na temat transportu publicznego, ważnych 
numerów, regulaminu rezydencji,  obowiązków, zasad bezpieczeństwa ;

   - Wyboru strategii upowszechniania rezultatów projektu (prezentacje, zdjęcia, artykuły, 
informacje na stronę internetową szkoły, posty na Facebooku)

  



WPŁYW
• Uczestnicy pod wpływem projektu osiągnęli szereg pozytywnych rezultatów. 

M.in. podwyższenie umiejętności zawodowych, poznanie nowego języka obcego, 
zdobycie umiejętności pracy w zespole, zdobycie umiejętności korzystania z 
technologii informacyjnych, poznanie kultury, historii i obyczajów kraju 
odbywania stażu, zwiększenie motywacji do samodzielnej nauki, podwyższenie 
aspiracji zawodowych i osobistych, wykształcenie kompetencji 
międzykulturowych, wzrost samodzielności, obowiązkowości i zdyscyplinowania, 
wzrost umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych. 
Bezpośredni udział 
w stażach zagranicznych z pewnością wzmocnił poczucie przynależności 
do Unii Europejskiej. Uczestnicy nabyli pewności siebie, nawiązali kontakty 
z rówieśnikami, stali się bardziej otwarci i samodzielni.



• Następnego dnia rodziny zaprowadziły uczestników projektu pod biuro agencji 
gdzie czekał na nich zespół Tribeki. Podczas spotkania dokładnie został 
omówiony plan praktyk, oraz zostały wręczone dzienniczki praktyk, które 
stażyści musieli wypełniać na bieżąco w pracy.

•W drugiej części dnia wraz z przewodnikiem uczestnicy udali się na wycieczkę po 
Maladze. (Alcazaba, Castillo, Teatro Romano)

•



Opiekunowie (po lewej) wraz z jedną z osób z zespołu – Polką.



Uczestnicy projektu w biurze Tribeki



Podczas praktyk uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Malagi, 
zobaczenia pięknych miejsc i jeszcze piękniejszych widoków.



Widok na Malagę z murów twierdzy Alcazaba



Plaża Malagueta



Malaga



Ważnym punktem zwiedzania była stolica Andaluzji - Sevilla



Sevilla



Staże odbywały się w różnych atrakcyjnych miejscach. Każdy z uczniów miał specjalnie dostosowane 
do swoich umiejętności stanowisko pracy (np. kelner, kucharz, sprzątaczka). W miejscu pracy stażyści 
poznali bardzo sympatyczne i pomocne osoby. 



Praktyka w Ilunion Hotels Malaga oraz Residencia La Rosaleda



Praktyka w Residencua Universitaria Teatinos



Praktyka w Ilunion Hotels Malaga 



Praktyka w Mendoza Y Palomo S.L. Catering 



Dziękujemy za uwagę
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