
 

 

Grupa I 

Termin: 25.06.2021r.-13.07.2021r. 

Miejsce praktyk: C/Gregorio Marañón, Local 4 Bormujos (41930) Sevilla 

 

Uczestnicy: 20 uczniów branży mechatronicznej z Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. 

Skłodowskiej- Curie 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej- Curie już od kilku dni realizują 

zajęcia w ramach praktyk zawodowych. Działanie nr ( nr projektu) to działanie w którym 

młodzi mechatronicy ćwiczą swoje zawodowe umiejętności. Podczas pierwszych dni 

zapoznali się oni bliżej z programem RoboDK, aby używając go programować symulacje 

działań maszyn i robotów. To naprawdę przydatne w ich fachu! Pan Miguel wspaniale 

prowadzi zajęcia reprezentując firmę DYPROMAC. Dzięki niemu atmosfera podczas spotkań 

jest wspaniała!  

Projekt złożony przez Fundację Możesz Więcej to niesamowita szansa dla młodych ludzi na 

zdobycie całkowicie nowych umiejętności. Takie praktyki gwarantują rozwój zainteresowań 

ale także są atrakcyjną ofertą kulturową. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mechatrinika to dziedzina która łączy w sobie wiele różnych umiejętności. To czyni ją 

wyjątkową ale i wymagającą. Bardzo ważne są wszelkie praktyczne ćwiczenia oraz warsztaty, 

aby móc w pełni rozwijać mechatroniczną wiedzę. I to właśnie robią uczniowie Zespołu 

Szkół w Ożarowie im. M. skłodowskiej- Curie  na praktykach zagranicznych w Sewilli w 

ramach projektu ( nazwa i numer), którego beneficjentem jest Fundacja Możesz Więcej. W 

ciągu ostatniego tygodnia doskonalili oni stworzone przez siebie symulacje komputerowo, ale 

także udało im się odwiedzić firmę Promac, gdzie poznawali najnowsze mechatroniczne 

rozwiązania stosowane w przemyśle.  

W ramach projektu, uczniowie miło spędzili czas wolny odwiedzając w weekend piękną plażę 

Matalascanas znanej ze znajdującej się na piasku starozytnej wieży do góry nogami !  





 

 

Zgodnie z planem zakooczyły się praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie staże bez 

granic” dla grupy mechatroników z Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej- Curie. Osiągnięcia 

młodych zawodowców można nazwad sukcesem o czym świadczą celujące oceny jakie otrzymali 

uczestnicy. Uroczyste wręczenie certyfikatów i pożegnalne fotografie- tak właśnie wyglądało 

zakooczenie. Serdeczne podziękowania dla fundacji Możesz Więcej, która jako beneficjent projektu 

zadbała o organizację praktyk, wraz z partnerem zagranicznym euroMind. Czas wracad do domu... 



 



 

GRUPA II/JOB SHADOWING 

Termin:09.08-13.08.2021r. 

Uczestnicy: 

-8 nauczycieli kształcących  w zawodach gastronomicznych/hotelarskich z Zespołu Szkół Nr 

1 w Opatowie 

-5 nauczycieli kształcących w zawodach informatycznych/ mechatronicznych z Zespołu Szkół 

w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

Filmik z wyjazdu 

https://drive.google.com/file/d/1KrfMbOqHdE30XqegdY1c91MGhjk9sFnZ/view?fbclid=IwAR3_6eGa

5JZ0utx2BBIzDQ5GdsJJFQFITNfpwIatnIEEo2PJLQ_5_jNtfPE 

 

https://drive.google.com/file/d/1KrfMbOqHdE30XqegdY1c91MGhjk9sFnZ/view?fbclid=IwAR3_6eGa5JZ0utx2BBIzDQ5GdsJJFQFITNfpwIatnIEEo2PJLQ_5_jNtfPE
https://drive.google.com/file/d/1KrfMbOqHdE30XqegdY1c91MGhjk9sFnZ/view?fbclid=IwAR3_6eGa5JZ0utx2BBIzDQ5GdsJJFQFITNfpwIatnIEEo2PJLQ_5_jNtfPE






 

 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupa III 

Termin:06.06.2022r.-24.06.2022r. 

Miejsce:Ubeda 

Uczestnicy:20 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z 

Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

 

 

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotechniki odbyli swój pierwszy dzieo praktyk i to 

jak... Uczyli się jak obsługiwad super nowoczesny sprzęt w rolnictwie jakim jest dron. Po zajęciach 

teoretycznych próbowaliśmy swoich sił na polu oliwkowym. Po praktych nie mogło zabraknąc chwil 

na relaks w basenie oraz zwiedzania miasta Ùbeda z brytyjskim koordynatorem. 

 

Podczas praktyk,uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotronikii odbyli swój kolejny dzieo 

praktyk z wielką energią. Poznali budowę nowoczesnego sprzętu jakim jest dron. W międzyczasie 

odbyli szkolenie obsługiwania wyżej wymienionego sprzętu w powietrzu oraz uczyli się w praktyce jak 

obsługiwad drony na polu oliwkowym. Każda grupa miała za zadanie złożenie drona, podłączenie go z 

aplikacja a następnie ustawid punkty kontrolne na polu. Nie zabrakło także czasu na odrobinę zabawy 

w nauce czyli przelot dronem na czas. 

 

Pod koniec praktyk, uczestnicy przystąpili do egzaminu uprawniającego lataniem dronami kategorii 

A1/A3. Składali również drukarkę 3D, po czym instruktor pokazał im aplikacje w której mogą 

zaprojektowad swój własny projekt, po czym wydrukowad go na tej drukarce. 

 







 









 

 

 

 



 

 

Grupa IV 

Termin: 22.08.2022r.-09.09.2022r. 
Miejsce:  

 Pasaje San Isidoro,1-2º B, Pasaje San Isidoro,1-2º B 23400 Úbeda 
(Spain) 

 Calle Valencia, 41 - Farm in Donadio , Calle Valencia, 41 - Farm in Donadio  
23400 Úbeda  

Uczestnicy: 20 uczniów technikum budowlanego z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie 

 

Główny temat praktyk- Biokonstrukcje  
 

20 sierpnia grupa 20 uczniów z Technikum Budowlanego Zespolu Szkól nr 1 w Opatowie wraz 

z opiekunami dotarła do hiszpaoskiej Úbedy. Uczniowie będą odbywad trzytygodniowe 

praktyki,w temacie "Biokonstrukcji" W pierwszych dniach pobytu wszyscy poznawali 

hiszpaoskie smaki oraz zdobywali nowe doswiadczenia kulinarne.Mistrzowie budownictwa odbyli 

takze wedrówkę po Ubedzie,a następnie relaksowali się w przyhotelowym basenie. 

Podczas pobytu,mlodziez zostala podzielona na dwie grupy.Jedna udala sie do gaju oliwnego 

w celu skonstruowania tamy wstrzymującej nurt wody.Grupa druga na ekofarmie ma zbudowad 

ekozadaszanie budynku gospodarczego.Mlodzi budowlancy z Gorki z zaangazowaniem realizuja 

powierzone im zadania. 

W piątek 26.08 2022r.uczniowie Technikum Budowlanego z Górki udali sie na Ùbeda Tour, 

podczas którego poznali zabytki miasteczka oraz jego historię.Dowiedzieli się,ze rozwój Úbedy łączy 

się z panowaniem arabskim (Ubdalat al-Arab – ówczesna nazwa miejscowości).Pani przewodnik 

powiedziala,ze filarami Ubedy są ceramika i tkaniny,a złoty wiek miasta przypada na dobę 

renesansu.Ciekawostką jest fakt,ze w 2003 roku Úbeda została wpisana na listę światowego 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO..Na zakooczenie wycieczki uczniowie udali sie na 

wielki lokalny targ z mnóstwem hiszpaoskich owoców i warzyw.Najwieksze wrażenie na mlodzieży 

zrobila otwartośd i sedecznośd mieszkanców miasteczka. Podczas przygotowania kulturowego 

uczniowie odwiedzili przepiękną Granadę.Jest to niezwykłe miasto, które trudno porównad z 

jakimkolwiek innym miejscem w Andaluzji. Zachwyca ona wpływami arabskiej architektury, sztuką 

flamenco oraz widokami, na które składają się urok białego miasteczka, potęgi Alhambry. Uczniowie 

zwiedzili Catedral de Granada oraz Alcaiceria.Mlodzież zgodzila się całkowicie ze słowami 

Hemingwaya, który pisał “Gdybyśmy musieli odwiedzid jedno miejsce w Hiszpanii, powinna to byd 

Granadą" Atrakcjami ,które czekały na mlodzież z Górki byly:wizyta w galerii handlowej Nevada oraz 

smakowanie andaluzyjskiej kuchni. 

Pod koniec drugiego tygodnia jedna grupa nadal pracuje w gaju oliwnym i kooczy budowę 

obiektu gospodarczego .Druga natomiast konstruuje dach dla budynku agrotechnicznego.Ucziowie 

do swojej pracy wykorzystują ekomaterialy,które są przyjazne dla środowiska.Należy podkreślid,że 

młodzi budowlaocy,podczas odbywania praktyk, mają możliwośd sprawdzenia się w różnych 

rolach:lidera grupy bądź szeregowego pracownika.Dzięki temu mogą dokładniej poznad swoje 



predyspozycje zawodowe. A po wyczerpujacym tygodniu pracy na ekofarmach,przychodzi tez pora na 

odpoczynek i relaks. Uczniowie Technikum Budowlanego z Górki postanowili przypomnied sobie 

radosne lata dzieciostwa,oddajac się aktywności na placu zabaw. Słoneczna pogoda dopisuje do tego 

stopnia,ze nawet soki potrzebują okularów,a zwierzęta zachowują się jak ludzie. Natomiast w 

ostatnią niedzielę w Úbedzie uczniowie Górki odwiedzili Plaza de Mayo, przy którym znajduje się 

kościół św.PawłaJest to jeden z najstarszych kościołów w mieście z wieżą w stylu plateresco. 

Zachwycil on wszystkich pięknym portalem wejściowym. Następnie mlodzież udała się na pyszną 

horchatę i churrosy. 

Ostatni tydzieo praktyk obejmował  zadaniem,przed którym stanęli młodzi budowlaocy 

było:dla grupy pierwszej budowa ekoszklarni;dla grupy drugiej wykonanie stołu na 

narzędzia.Materiały użyte do pracy pochodziły z naturalnych zasobów ekofarmy.Uczniowie z wielką 

uwagą i precyzją wykonali powierzone im zadania.Efekt koocowy okazał się bardziej niż 

zadowalający.Zaaowocowało to wysokimi ocenami,które otrzymała młodzież,na koniec praktyk. Z ust 

pracodawców padły słowa uznania na temat młodych budowlaoców z Górki.Podsumowaniem 

trzytygodniowych praktyk w Úbedzie byl meeting uczniów wraz z koordynatorami 

Euromindu.Wszyscy otrzymali certyfikaty udzialu w projekcie "Europejskie staże bez granic".Na 

koniec spotkania młodzi budowlaocy dzielili się opowieściami o tym,czego nauczyli się podczas 

praktyk.Opowiadali także o swoich wrażeniach z pobytu w slonecznej Hiszpanii.Ukoronowaniem mile 

spędzonego dnia był wieczorny grill. Przygoda uczniów Technikum Budowlanego z Górki ze słoneczną 

Úbedą dobiegła kooca.Z bagażem umiejetności zdobytych podczas praktyk wszyscy wrócili do 

Polski.Hasta luego, español!  

 





















 


