
 

 

 

Komunikat Dyrektora 

 

w sprawie zmiany miejsca, czasu oraz partnerów zagranicznych praktyk zawodowych  

w ramach projektu Projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER  

na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe początkiem mojej kariery 

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-064268 

 

Zgodnie z naszym projektem, który uzyskał dofinansowanie (2019-1-PL01-KA102-064268)  

21 uczniów oraz 2 nauczycieli opiekunów naszej szkoły miało wyjechać do Barcelony w terminie 

16.11.2019 07.12.2019 celem wzięcia udziału w zagranicznych praktykach zawodowych. Niestety ze 

względu na niezmiernie niestabilną sytuację społeczno-polityczną w Katalonii, a szczególnie  

w Barcelonie obserwowaną od drugiej połowy października br. zostaliśmy zmuszeni odwołać tę 

mobilność, jak również zrezygnować z miejsca docelowego, jakim była w naszym projekcie Barcelona, 

nie mając żadnych gwarancji, iż przesunięcie terminu mobilności na inny okres zapewni naszym 

uczniom i pracownikom bezpieczeństwo oraz umożliwi rzetelną realizację projektu. W związku z 

powyższym w dniu 21.10.2019 poinformowaliśmy naszych ówczesnych partnerów z Barcelony (Zoom 

Social Agency S.L, Expat Intern SL, InfoTickets ) o naszej ostatecznej decyzji, która nie skutkowała 

żadnymi finansowymi obciążeniami naszej instytucji.  

Dzięki rekomendacji partnerów naszej szkoły oraz opinii koordynatorów zagranicznych 

praktyk zawodowych z zaprzyjaźnionych szkół nawiązaliśmy kontakt z M.E.P. Europrojects Granada 

(organizacją pośredniczącą), dzięki której poznaliśmy poszczególne przedsiębiorstwa z Granady 

(Hiszpania) specjalizujące się w organizacji w praktyk zawodowych dla uczniów szkół 

ponadgimazjanych o tych samych kierunkach technicznych jak w Barcelonie. Naszą współpracę 

rozpoczęliśmy o dokonania rzetelnego researchu n/w przedsiębiorstw oraz organizacji pośredniczącej 

celem ich weryfikacji pod kątem merytorycznym. Okazało się, że podmioty te posiadają ogromne  



 

 

doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla uczniów z poza Hiszpanii.  Przedstawiliśmy n/w 

instytucjom nasze wysokie wymagania co do jakości programu szkoleń i zajęć praktycznych, które 

spotkały się z szeroką akceptacją, a zatem program praktyk pozostaje w postaci nie różniącej się od 

tej wskazanej we wniosku. Został ponadto ustalony niezmiernie interesujący cykl historyczno-

turystycznych wycieczek w ramach programu kultowego zatytułowany Discovering Granada in Depth. 

 

Charakterystyka oraz opis nowych partnerów: 

 

a) M.E.P. Europrojects Granada – organizacja pośrednicząca w projekcie 

 

M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. jest prywatną organizacją szkoleniową zajmującą się przede 

wszystkim organizowaniem i realizacją różnych europejskich i międzynarodowych projektów w 

Granadzie. Nasza firma od wielu lat uczestniczy w projektach europejskich, głównie w projektach 

Erasmus+ KA1, projektach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektach regionalnych i w wielu 

innych rodzajach projektów finansowanych przez UE, a także projektów międzynarodowych. M.E.P. 

Europrojects Granada®, S.L. to zespół wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów doświadczonych 

w zakresie szkoleń i od ponad dwunastu lat współpracujących z państwami z całej Europy w ramach 

wielu europejskich projektów dotyczących rozmaitych dziedzin. W sferze zawodowej M.E.P. 

Europrojects Granada®, S.L. zapewnia uczniom możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym 

programie szkoleniowym i odbycia praktyk zagranicą. W tym celu organizuje spersonalizowane 

programy szkoleniowe obejmujące praktyki z wielu różnych dziedzin, a także programy szkoleniowe 

dla nauczycieli i profesjonalistów z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego. Jednocześnie 

organizuje interesujące i kompleksowe programy dla osób o szczególnych potrzebach, w tym różne 

kursy i aktywności. W niniejszym projekcie M.E.P. Europrojects Granada®, S.L. będzie po części 

odpowiedzialne za zorganizowanie miejsc praktyk naszych uczniów, organizację transferu z lotniska 

do Granady oraz organizację programu kulturowego.  

 

b) Hotel Girasoles  

Dwugwiazdkowy hotel w Granadzie w pełni zmodernizowany w 2006, zaprojektowany by oferować 

gościom maksymalną wygodę, prawdopodobnie jeden z najlepszych hoteli w swojej kategorii. 

Zlokalizowany w historycznej siedzibie Granady, obok Bazyliki San Juan de Dios, 200 metrów od 

Katedry i 600 metrów z Alhambry. Los Girasoles Hotel proponuje swoim klientom usługi wysokiej 

jakości, za co został nagrodzony w 2009. Właściciele hotelu niejednokrotnie podejmowali uczniów z 

poza Hiszpanii celem organizacji praktyki zawodowej na każdym etapie pracy w branży turystycznej 

od room service do kontaktu z klientem w recepcji. Firma jest zarejestrowana w systemie EU_Login i 

posiada kod PIC, ma już doświadczenie w prowadzeniu projektów Erasmus+. Uczniowie będą mieli 

niecodzienną możliwość doskonalenia umiejętności języka angielskiego i hiszpańskiego w wymiarze 

zawodowym. Pracownicy tej firmy znają programy praktyk zawodowych, gdyż na co dzień przyjmują 

uczniów z lokalnych szkół średnich zawodowych oraz technicznych z regionu Andaluzji oraz krajów 

wschodniej Europy.   



 

 

c) Hotel NH Hesperia 

Hotel NH Hesperia jest usytuowany w sercu historycznej Granady. Zaledwie kilka kroków od 

najsławniejszych atrakcji turystycznych miasta. Hotel mieści się w obiekcie zabytkowym ostatnio 

odrestaurowanym. Pokoje gości zostały zaprojektowane w tradycyjnym andaluzyjskim stylu. 

Kierownictwo hotelu od lat uczestniczy w organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów z całej 

Europy, w tym również z Polski. Wykwalifikowana i doświadczona kadra tego hotelu zaakceptowała 

zaproponowany przez nas program praktyk dotyczący uczniów technikum turystycznego. Nasi 

uczniowie z pewnością podniosą swoje kompetencje zawodowe pracując w tym miejscu. 

d) Ideas Granada 

Ideas Granada jest małą lecz prężną i nowoczesną firmą oferującą spersonalizowane rozwiązania 

klientowi indywidualnemu, jak również przedsiębiorstwom, korporacjom na wielu płaszczyznach 

medialnych. Ideas Granada prowadzi szeroki zakres usług, który ma pomóc klientom w zarządzaniu 

publicznym profilem firm, szczególnie pod kątem graficznym, projektowania stron internetowych,  

marketingowym oraz informatycznym. Od wielu lat Ideas Granada gości w swoich progach uczniów 

realizujących program zagranicznych praktyk zawodowych z całej Europy. Zespół Ideas Granada w 

pełni zaakceptował program praktyk zaproponowany przez naszą szkołę dla profilu technik reklamy 

akcentując szczególnie rozwój kompetencji zawodowych w branży reklamowej oraz public relations. 

e) JDM Solutions 

JDM Solutions oferuje kompleksowy pakiet usług skierowany do różnych typów organizacji. Pomaga 

w rozpoczęciu działalności nowym przedsiębiorstwom zakładając ich działalność, udzielając 

specjalistycznych porad w zakresie administracyjnym i ekonomicznym, następnie rozwija i promuje 

wizerunek danej firmy. Pomaga również i uczy swoich klientów w efektywnym nagłaśnianiu swojej 

marki tworząc bazy danych klientów, integrując spółki w sieci społeczne, tworząc ich serwis 

internetowy, itd.). Istniejącym firmom JDM Solutions pomaga ulepszyć strategię reklamową celem 

pozyskania nowych klientów. Mając główną siedzibę w Granadzie, JDM Solutions specjalizuje się 

przede wszystkim w sektorze reklamy turystycznej. Zespół JDM Solutions posiada również spore 

doświadczenie w realizacji programów praktyk zawodowych młodych osób z całej Europy. Osoby 

odpowiedzialne za prowadzenie staży podkreślają na pierwszym miejscu znaczenie idei 

przedsiębiorczości w codziennym życiu oparte na kanonach ekonomii. JDM Solutions podobnie jak 

w/w podmioty gospodarcze wyraża gotowość do realizacji programu praktyki zawodowej uczniów 

naszej szkoły w branży ekonomicznej.    

 

Podsumowanie: 

Nasi nowi partnerzy to cztery firmy powyżej wymienione (b,c,d,e), z których każda zobowiązuje się do 

przeprowadzenia programu praktyk zawodowych dla uczniów, niezmiennego w stosunku do 

pierwotnie zakładanego dla trzech zawodów. Konkretne zadania i obowiązki będą wyznaczone przez  



 

 

opiekuna uczniów (w oparciu o plan praktyk). To opiekun także będzie odpowiedzialny za dokonanie 

ewaluacji pracy i postępów każdego ucznia. W każdym miejscu pracy pracownicy współpracujący z 

uczniami znają język angielski, będzie to zatem dla praktykantów okazja do doskonalenia 

umiejętności językowych oraz poznanie technicznego i zawodowego słownictwa.  Doświadczenie 

każdej z nowych firm partnerskich w prowadzeniu praktykantów z programu Erasmus+ stanowi 

istotną korzyść w kontekście realizacji praktyk na odpowiednim poziomie merytorycznym i pod okiem 

osób znających zasady i przebieg podobnego projektu. Współpraca z partnerami znającymi ponadto 

dokumentację projektową jest dodatkowym atutem dla szkoły (beneficjenta) pod kątem 

przygotowania dokumentów, prowadzenia ewaluacji praktykantów oraz całościowej realizacji 

projektu w oparciu o wszystkie założenia programu pracy. 

 

Dane kontaktowe osób reprezentujących nowych partnerów projektu: 

a) M.E.P. Europrojects Granada®, S.L.:Mari Carmen Espartero – Director – Tel.+34 958 250 284 

info@mepegranada.com 

b) Hotel Girasoles: Angel Perez – Director – Tel: +34 958 280 725 reservas@hotellosgirasoles.es 

c) Hotel NH Hesperia: Víctor Pons Ruiz - Director - Tel: +34 958 018 400 hotelhesperia@yahoo.es 

d) Ideas Granada: Mr Jesús Delgado Marqués – Director - Tel: +34 640 042 589 

ideasgranada_1@yahoo.com 

e) JDM Solutions: Mr Jesús Delgado Marqués, Director Tel: +34 858 992 119 

jdmsolutions_1@yahoo.com 

 

W związku z powyższą zmianą, zagraniczne praktyki zawodowe zostaną przeprowadzone w 

Granadzie, Hiszpania w terminie 08.02.2020 – 29.02.2020. 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.01.2020 

 

 

     Dyrektor Szkoły 

mgr Zbigniew Stradomski 
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