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Uczniowie ZSE na 
praktykach 

zagraniczych! 
 

W dniach od 06.05 do 25.06.2019 roku, grupa 18 

uczniów z naszej szkoły odbywała praktyki zawodowe 

w ramach projektu Erasmus + w stolicy hiszpańskiej 

wyspy Gran Canarii – Las Palmas De Gran Canaria. 

Uczniowie spędzili 3 tygodnie na poszerzaniu swojej 

wiedzy poprzez pracę w zagranicznych firmach, pod 

czujnym okiem opiekunów, a także zwiedzali wyspę. 

Beneficjentami projektu byli uczniowie: 

Adrian Socha, Bartłomiej Górczany, Bogdan Szura, 

Franciszek Pudło, Małgorzata Rogala, Jakub Drożdż, 

Julia Ząbek, Kacper Kulig, Kamil Mazur, Krzysztof 

Kołodziej, Jakub Choma, Maciej Madej, Marcin 

Bochnowski, Paweł Sowa, Sebastian Słowik, Szymon 

Szlęk, Wojciech Więcek, Wojciech Niemiec 

Kwazar 
wydanie specjalne 
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Uczniowie pierwszego dnia zostali 

zapoznani ze swoimi zakładami pracy, 

gdzie odbywali praktykę. Odbyli oni także 

kurs języka hiszpańskiego. W ciągu tych 3 

tygodni poznali kulturę, obyczaje, i 

zachowania społeczne tego jakże 

pięknego kraju oraz wyspy. Również 

poprawili umiejętność komunikacji w 

językach obcych. Elektronicy oraz 

informatycy w ciągu tych 3 tygodni 

nauczyli, bądź utrwalili sobie masę 

informacji z zakresu informatyki, 

automatyki, elektryki oraz elektroniki. 

Każdy pracował przez 3 tygodnie w firmie 

pod czujnym okiem hiszpańskich 

opiekunów poszerzając swoje 

kompetencje zawodowe 

 

 

Krzysztof Kołodziej w firmie zajmuje się zarządzaniem i 

edytowaniem strony internetowej firmy 

rolnautic.com, za pomocą Magento. Jego głównym 

zadaniem jest dodawanie produktów do sklepu 

internetowego, w wolnych chwilach uczy się 

programować, tworzyć strony i aplikacje internetowe, 

oraz wiele innych ciekawych rzeczy. 
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Jakub Choma w firmie zajmuje się głównie 

elektryką. Montuje gniazda, łączniki, lampy 

oświetleniowe. Rozbudowuje stare instalacje 

elektryczne oraz wykonuję nowe.  Zajmuje się 

również  montażem oraz konserwacją rozdzielnic 

 

 

 

Bartłomiej Górczany Zajmuje się naprawą 

komputerów, telefonów, tabletów, laptopów. Jest to 

serwis gwarancyjny Asus i głównie naprawia sprzęt 

właśnie tego producenta. 
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Podczas tego wyjazdu nie zabrakło także 

czasu na zwiedzanie i zachwycanie się 

urokami  pięknej wyspy, a zarazem 

poszerzania swojej wiedzy oraz obycia z 

inną kulturą. Praktyki to był wspaniale 

spędzony czas. 

 

 

 

 

 

 


