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Główne cele projektu : 

-Poszerzenie 

kompetencji 

zawodowych, 

 

-Doskonalenie 

umiejętności 

posługiwania się  

 językiem obcym 

zawodowym,       

                                                                                                          

-Zwiększenie szans na 

rynku pracy, 

 

-Zwiększenie mobilności 

zawodowej, 

 

-Tworzenie poprawnych 

relacji  

 interpersonalnych, 

 



                            

 

 

 

NASZ PARTNER 

   EPD – European Projects 

Development jest   portugalską   

firmą   zajmującą się organizacją     

praktyk      zagranicznych  

i     staży    dla      uczniów   szkół 

ponadgimnazjalnych oraz 

szkoleń i staży dla kadry 

dydaktycznej.  

   Firma swoją siedzibę ma w 

Portugali, ale organizuje również 

mobilności w Hiszpanii w 

Barcelonie.  



NASZE PRAKTYKI 

 

Od kilku lat uczniowie CKZiU wyjeżdżają 

co roku na praktyki zagraniczne i zawsze 

są to niesamowicie ciekawe miejsca  

w Europie.  

W tym roku nasza grupa miała okazję 

pojechać na cztery tygodnie do miejsca 

marzeń wielu Polaków :  

BARCELONY w Hiszpanii  



Cała nasza grupa odbywała praktyki w samym 

centrum Barcelony. Wszystkie miejsca praktyk 

organizowała firma przyjmująca EPD.  

Praktyki odbywaliśmy w maksymalnie dwuosobowych 

grupach.  



Grupa ekonomistów pracowała w działach finansowych, 

natomiast uczniowie z kierunku reklamy zajmowali się 

marketingiem oraz tworzeniem reklam, ulotek, prezentacji. 

Dzięki pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach znacznie 

podnieśliśmy swoje kompetencje językowe, gdyż 

porozumiewaliśmy się  

z pracodawcami i współpracownikami  

w języku angielskim.  

 



Miejsca naszej pracy 







Hiszpański 
plan kont 



Nasze zakwaterowanie 



Okolica 



La Ribera - zwiedzanie Starego Miasta  
w Barcelonie 



La  Ribera to dzielnica Barcelony 
wchodząca w skład starego miasta. 

Powstała w średniowieczu i to właśnie  

z tamtego okresu pochodzi najwięcej 
architektury. Mieliśmy okazję podziwiać 

przepiękne budynki i budowle, które 
zapierały dech w piersiach. Pomimo tego,  
ze jest to najstarsza część miasta obecnie 
jest najmodniejszą dzielnicą Barcelony  

z licznymi drogimi sklepami oraz 
lokalami gastronomicznymi. 

 



Hiszpański temperament 



Wycieczka do Castell de Montjuic 



Kolejną wycieczką było zwiedzanie wzgórza Montjuic, na 
którym znajduje się niesamowity zamek z XVII wieku.  

A widoki z tego wzgórza ………… 



Museu Blau 







A w czasie wolnym… 



Paella 



Zwiedzanie miasta 





Podsumowaniem naszego pobytu było 
uroczyste rozdanie certyfikatów  



Żegnaj Barcelono czas 
wracać do domu ŻEGNAJ CZAS WRACAĆ 

DO DOMU 



Podziękowanie Podziękowanie 
Uważamy, że czas spędzony w Barcelonie całkowicie spełnił 
cele jakie były zamierzone do zrealizowania w projekcie, a 
przewyższył nasze oczekiwania. Czas spędzony w Hiszpanii 
pozostanie w naszych wspomnieniach na zawsze, a zdobyte 
doświadczenie zawodowe znacznie przyczyni się do naszego 
przyszłego życia zawodowego. Bardzo dziękujemy szkole i 

wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za możliwość 
udziału w tym niesamowitym wyjeździe. 

 

Uczestnicy praktyk 2016  


