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Wstęp - kultura Sevilli- stolicy Andaluzji 
Bożena Mularczyk 

 

Celem wyjazdu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, było przede 

wszystkim poznanie szkolnictwa, ale także kultury Hiszpanii, szczególnie przepięknej Sevilli.  

Centrum miasta wyróżnia się setkami krętych, wąskich uliczek, wprawiających  

w zdumienie kierowców, np. z Polski, którzy dziwią się przedzierającym się lub ciasno 

zaparkowanym samochodom, tuż przy murach domów. Jednakże dla spacerujących turystów te 

wąskie, niejednokrotnie tajemnicze przejścia są niewątpliwą atrakcją pełną niespodzianek 

(kawiarenki, sklepiki). 

Każdemu zapadają w pamięci bary – Tapas, których jest niezliczenie dużo, a mimo  

to w czasie sjesty czasem niełatwo jest znaleźć w nich miejsce. Zadziwia  wystrój barów, na który 

składają się: głowy byków, 

porcelanowe lub szklane naczynia,  

pamiątkowe zdjęcia  i prawie zawsze 

obraz Chrystusa i płaczącej Matki. 

Czasami w niewielkim pomieszczeniu 

znajduje się nawet kilka takich zdjęć, 

które nas, Polaków, dziwią 

szczególnie. Warto jednak pamiętać, 

że to inna, południowa kultura. 

Hiszpanie nie ograniczają się 

widocznie do demonstrowania 

swoich uczuć religijnych jedynie  

do kościołów i domów. 

We wspomnianych barach można zjeść smaczne przekąski w postaci serów i szynek, ale 

także tradycyjne hiszpańskie dania, jak „gazpacho” czy „tortillę”. Obowiązkowo deserem staje 

się „churros con chocolate”, czyli ciasteczko, które należy moczyć w ciepłej, płynnej czekoladzie.  

Wieczorami w barach lub 

kawiarenkach można posłuchać 

przejmującego śpiewu prześlicznych, 

ciemnookich Hiszpanek wykonujących 

utwory przy akompaniamencie gitary. 

Przy odrobinie szczęścia udaje się 

zobaczyć taniec flamenco, podczas 

którego  tancerki w czarnych, białych  

i czerwonych sukniach  wyraziście 

oddają swoje emocje. Warto 

podkreślić, że Hiszpanie potrafią 

zadbać o zachowanie własnych 

tradycji, pieczołowicie je pielęgnują  

i przekazują kolejnym pokoleniom, co 

zachwyca turystów. 

Zdj. 1 - uczestnicy projektu podczas obiadu w barze tapas

Zdj. 2 - pokaz flamenco
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W wąskich uliczkach Sevilli znajduje się również wiele sklepów bogato zaopatrzonych  

w pamiątki: koszulki, obrazki i figurki torreadorów czy pięknych Hiszpanek w falbaniastych 

sukniach. Każdy turysta znajdzie coś dla siebie, bo ceny są także zróżnicowane.  

Triana – to jedna z dzielnic, w której wizytowaliśmy ośrodek doskonalenia nauczycieli  

i szkoły. Przy jednej z nich pojawił się piękny, duży napis M. Curie. W Sevilli znajdziemy też inne 

polskie akcenty, bo w pobliżu katedry znajduje się pomnik naszego wielkiego rodaka – Jana 

Pawła II. 

Sama katedra de Sante Maria 

przytłacza swoją potęgą i rozmiarem. 

Zaskakują liczne oryginalne ołtarze  

i ozdoby ze złota. Po wejściu na wieżę 

La Giralda można raczyć się 

cudownymi widokami na wszystkie 

zakątki Sevilli. Ogromne wrażenie,  

a może odrobinę zazdrości, wywołują 

baseny i tarasy na dachach domów. 

Uliczki i domy w centrum miasteczka 

są zadbane, pomalowane na jasno. 

Rosną przy nich drzewa cytrusowe, 

najczęściej pomarańcze. Zadziwia 

rozmaitość kwiatów i krzewów, które 

w listopadzie przepięknie kwitną. Jednak największe wrażenie wywołują wysmukłe palmy 

górujące nad domami. 

Dech w piersi zapiera widok ogromnego, przepięknego Placu Hiszpańskiego. Oko 

turystów przyciągają ozdobne, ceramiczne płytki, najczęściej w kolorach niebiesko- białych,  

z różnymi wzorami. Co ciekawe,  

w całej Sevilli na murach domów, 

w szkołach, kawiarniach – 

wszędzie można znaleźć 

przepiękne kafelki układające się 

w przeróżne mozaiki. 

Na Placu Hiszpańskim, 

wokół budowli można podziwiać 

wąski, wodny kanał, przepiękne 

mostki z ozdobnymi balustradami, 

fontannę. W tym miejscu wyraźnie 

widać, że kultura europejska 

mieszała się z arabską. 

Do placu dochodzi się 

przez park, w którym rosną drzewa, palmy i przeróżne kwitnące krzewy i kwiaty, których 

niejednokrotnie nie odnajdziemy w polskich ogrodach. 

Niewątpliwie jedną z atrakcji staje się zwiedzenie Muzeum corridy Catedral del Toreo. 

Pozwola poznać historie znanych torreadorów, przebieg walk i ciekawostki z nimi związane. 

Zasiadając na widowni i patrząc na arenę, oczyma wyobraźni można odtworzyć sceny  

z krwawych potyczek, przy okrzykach zgromadzonej widowni.  

Zdj. 4 - Plac Hiszpański w Sevilli

Zdj. 3 - palmy na jednej z centralnych ulic Sevilli w listopadzie
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Jak w większości europejskich 

miast, w Sevilli mieszają się dwa style: 

średniowieczne, południowe miasteczko 

i nowoczesna zabudowa. Na uwagę 

zasługuje Metropol parasol, czyli 

awangardowy element kultury Sevilli,  

z roku 2011. Nie ma jednak wieżowców, 

nowoczesnych budowli i kompleksów 

handlowych. Dlatego miasto zachowuje 

niepowtarzalny klimat. Dobrze 

rozbudowana sieć ścieżek rowerowych 

umożliwia rozładowanie korków 

ulicznych, ale przede wszystkim 

zapewnia czyste powietrze. Rowery można wypożyczać na wszystkich ulicach w centrum. 

Atrakcją są również bryczki przewożące turystów do najciekawszych zabytków. Tego  

z pewnością można Hiszpanom pozazdrościć. 

Sevilla pozostanie w pamięci 

jako miasteczko gościnne  

i przyjazne. Na ulicach mniej 

pośpiechu, więcej swobody i dużo 

uśmiechu. Tygodniowy pobyt w tym 

uroczym miejscu to intensywne 

szkolenie i możliwość poznania 

systemu edukacji w Hiszpanii, ale 

także poznanie kultury i języka.  

Nauczyciele CE Szansa 

poznali tradycję, historię i zwyczaje 

mieszkańców miasta. Jednocześnie 

była to doskonała okazja do 

porozumiewania się w języku hiszpańskim i angielskim, co okazało się w praktyce nie takie 

trudne. Szkolenie językowe, które odbywało się przed wyjazdem, okazało się bardzo przydatne 

w kontaktach z Hiszpanami. Poza tym życzliwość gospodarzy i bardzo dobra organizacja 

pozwoliły na zrealizowanie wszystkich celów projektu. 

Jego uczestnicy z pewnością wykorzystają w dalszej pracy pedagogicznej wiele cennych 

spostrzeżeń. W każdym kraju europejskim szkolnictwo boryka się z różnymi problemami  

i potrzeba wiele samozaparcia, aby proces kształcenia przynosił efekty. Z pewnością kadra 

pedagogiczna z Polski, wyjeżdżając za granicę, może porównać bazę dydaktyczną swoich szkół  

i np. hiszpańskich. Oceniając tamtejsze szkolnictwo zawodowe, należy pochwalić dobre 

wyposażone warsztaty, z wieloma stanowiskami dla nauki zawodu. Na uznanie zasługuje także 

współpraca szkół z niewielkimi firmami i zakładami, umożliwiającymi praktykę, a w późniejszym 

czasie dającymi miejsca pracy. 

Hiszpanie udowodnili uczestnikom projektu, że warto inwestować w szkolnictwo  

na każdym poziomie. Szkolenie w Sevilli potwierdziło też przekonanie, że kultura i tradycje  

to cząstka bogactwa narodowego, które trzeba pieczołowicie pielęgnować. 

Zdj. 5 - Muzeum Corridy

Zdj. 6 - "Parasol" - nowoczesna budowla w centrum Sevilli.
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Edukacja na poziomie wyższym zawodowym. Wizyta w Escuela 

Técnica Superior de Igenieria Informática. 
Ryszard Marszałek 

 

W pierwszym dniu naszego szkolenia odwiedziliśmy Escuela Tecnica Superior de 

Igeneria Informatica.  

 

 

Jest to Wyższa Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Uniwersytetu w Sewilli kształcąca 

informatyków różnych specjalności. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: 

• tytuł inżyniera otrzymuje się po czterech latach nauki, 

• tytuł magistra po kolejnym roku nauki. 

Zdj. 7 – Uczestnicy programu oraz pracownicy instytucji przed 
budynkiem głównym uczelni.
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Szkoła zajmuje 

powierzchnię ok. 24 tys. m2  

i posiada 30 sal wykładowych. 

Dodatkowo studenci  

oraz wykładowcy mają  

do dyspozycji 30 laboratoriów 

informatycznych, bibliotekę, 

centrum obliczeniowe oraz 

salę konferencyjną na 400 

miejsc. 

Na uczelni studiuje ok. 4000 

osób. Kadra nauczycielska  

i administracyjna liczy ok. 400 

osób. 

 

Każdy student może zaproponować układ przedmiotów w danym roku nauki. Oceny  

z nauki są wystawiane w punktach wg systemu UE. Do kontroli realizacji programu studiów 

poszczególnych studentów służy 

specjalny program komputerowy. 

Część nauki studenci mogą 

realizować w różnych krajach 

europejskich w ramach 

programów międzynarodowych. 

Studenci mają możliwość 

wypożyczenia na czas trwania 

studiów laptopa, wpłacając kaucję 

100 euro. Po ukończeniu nauki 

mogą go zatrzymać lub zwrócić 

odbierając kaucję. 

Zajęcia teoretyczne odbywają się 

w grupach 60 osobowych, zajęcia praktyczne w grupach 30 osobowych. Mogą też być tworzone 

grupy robocze liczące 3 - 6 osób. Zajęcia tych grup mogą się odbywać w bibliotece  

w dźwiękoszczelnych pomieszczeniach. 

 

 

 

 

 

Zdj. 8 – Uczestnicy projektu w czytelni multimedialnej Escuela 
Tecnica Superior de Igeneria Informatica

Zdj. 9 – Studenci Escuela Tecnica Superior de 
Igeneria Informatica w bibliotece.
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Po uczelni oprowadzała nas 

przedstawicielka Fundacji 

FIDETIA, która zajmuje się 

projektami międzynarodowymi 

oraz działaniami na rzecz rozwoju 

informatyki w Andaluzji. 

 

Refleksje uczestnika i wnioski do 

dalszej pracy 

Dzięki szkoleniu poznałem 

system edukacji obowiązujący  

w Hiszpanii i mogłem go porównać 

z systemem edukacji w Polsce. 

Poznałem rozwiązania stosowane 

w kształceniu zawodowym w tym organizację praktyk zawodowych w różnych firmach. Uważam, 

że powinno się zwiększyć nacisk w mojej szkole na kształcenie praktyczne oraz korelację 

przedmiotów ogólnokształcących z zawodowymi. Bardzo spodobało mi się informowanie przez 

szkoły swoich absolwentów o ofertach pracy, które przekazują do szkół współpracujące z nimi 

firmy. Jest to rozwiązanie, które można by wprowadzić w mojej szkole. Dowiedziałem się,  

że osoby dorosłe mogą się kształcić w szkołach dziennych - u nas nie jest to możliwe. 

Wyposażenie pracowni 

mechanicznej w jednej  

z odwiedzanych szkół jest 

marzeniem nie tylko moim ale 

myślę że również dyrektorów 

większości znanych mi szkół.  

W pracowni chemicznej (wspaniale 

wyposażonej) zajęcia odbywają się 

z nauczycielem, który ma  

do pomocy kilku asystentów - super 

rozwiązanie, które można  

by przenieść do polskich szkół. 

Tylko kto to sfinansuje? 

Wyposażenia innych pracowni moja 

szkoła nie musi się wstydzić. Wniosek: trochę nam jeszcze do szkolnictwa na zachodzie Europy 

brakuje. 

Wprowadziłbym również w polskim szkolnictwie opiekuna dyrektora szkoły  

w pierwszym roku pracy na tym stanowisku, tak jak to jest w Hiszpanii.  

Ponadto poszerzyłem swoje umiejętności językowe, a w szczególności opanowałem 

podstawy języka hiszpańskiego. Poznałem kulturę, obyczaje i kuchnię Hiszpanii, zabytki Sevilli 

oraz jej mieszkańców.  

Ogólnie oceniając szkolenie należy stwierdzić, że było bardzo pożyteczne zarówno pod 

względem zawodowym jak i kulturalnym. 

Zdj. 10 – Pracownica Fundacji FIDEITA 
odpowiedzialna za współpracę międzynarodową.

Zdj. 11 – Uczestnicy CE Szansa oraz pracownicy Fundacji 
FIDEITA w sekretariacie fundacji.
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Rozwój kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz zmiany  

w hiszpańskim systemie edukacji. Wizyta robocza w Centro del 

Profesorado de Sevilla. 
Marcin Popławski 

 

Cel i program wizyty 

 

Celem spotkania w Centro Profesorado de Sevilla było poznanie systemu edukacji  

w Hiszpanii oraz systemu kształcenia dyrektorów szkół. 

System edukacji został przedstawiony w kontekście kształcenia ogólnego oraz 

zawodowego. Szczególną uwagę zwrócono na nową ustawę oświatową LOMCE zastępującą 

dotychczasowe prawo oświatowe LOE i LOGSE.  

Wizyta miała miejsce 11 listopada 2014 roku. 

Opis instytucji 

Centro Profesorado de Sevilla, w dalszej części CEP, jest odpowiednikiem polskiego 

ośrodka metodycznego i w zakresie swojej działalności i kompetencji może być porównany do 

Regionalnego Ośrodka Metodycznego „WOM” w Katowicach. CEP realizuje zadania w zakresie 

rozwoju zawodowego nauczycieli, wsparcia i doskonalenia kompetencji oraz podnoszenia 

kwalifikacji. W tym zakresie CEP oferuje kursy, seminaria, warsztaty spotkania oraz kształcenie 

na odległość. Tym, co odróżnia CEP od WOM, jest kompleksowa realizacja zadań związanych  

z przygotowaniem kadry kierowniczej, czyli dyrektorów szkół.  

System kształcenia w Hiszpanii 

System edukacji w Hiszpanii jest zgodny z dyrektywami UE w zakresie kształcenia 

ogólnego i zawodowego i pozostaje zbieżny z systemem kształcenia w Polsce. Różnice obejmują 

okres kształcenia na poszczególnych etapach oraz zasady przechodzenia ucznia pomiędzy 

etapami. Obowiązek edukacyjny (odpowiednik polskich obowiązków szkolnego i nauki)  

w Hiszpanii obejmuje dzieci i młodzież do 16 roku życia. 

 

W hiszpańskim systemie edukacji można wyróżnić następujące etapy edukacyjne:  

• educación infantil – edukacja przedszkolna, która jest dodatkowo podzielona na dwa 

cykle, 

• do 3 lat – żłobek, 

• 3-6 lat – przedszkole, 

• educación primaria – szkoła podstawowa, 6-12 lat, 

• educación secundaria – szkoła średnia, która dzieli się na: 

• educación secundaria obligatoria (E.S.O.) – szkoła średnia obowiązkowa (którą 

można uznać za odpowiednik polskiego gimnazjum), 12-16 lat, 
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• bachillerato L.O.G.S.E. – nauczanie maturalne (które można porównać do 

polskiego liceum), 16-18 lat. 

Alternatywnie, na poziomie ponadgimnazjalnym funkcjonuje system kształcenia 

zawodowego i obejmuje: 

• formación profesional de grado medio – coś w rodzaju nauczania zawodowego 

zasadniczego, 

• formación profesional de grado superior – nauczanie zawodowe, 

• educación universitaria – szkoła wyższa,  

Ponad to w Hiszpanii istnieje także: 

• ensenanza de régimen especial – nauczanie specjalistyczne: 

• las ensenanzas artísticas – szkoły artystyczne 

• las ensenanzas de idiomas – szkoły językowe 

Edukacja przedszkolna jest 

nieobowiązkowa. W Hiszpanii nie 

funkcjonuje obowiązek rocznego 

obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego. W Hiszpanii nie ma 

zatem polskiego odpowiednika 

zerówki. Obowiązek szkolny zaczyna 

się na etapie szkoły podstawowej  

w wieku sześciu lat 6, a każdą klasę 

powtarzać wolno tylko raz.  

 

 

E.S.O., odpowiadająca polskiemu gimnazjum, jest stosunkowo nową formą organizacji  

w systemie kształcenia. E.S.O. wydłużyło obowiązek nauki do  16 roku życia. W Hiszpanii można 

podjąć pracę właśnie w wieku 16 lat jako pełnoprawny pracownik, nie pracownik młodociany. 

Po etapie E.S.O. uczeń ma możliwość wyboru dalszego toku nauki – odpowiednik polskiej matury 

i dalsze studia lub edukacja zawodowe. E.S.O. dzieli się na dwa etapy: pierwsze dwie klasy  

są ogólne, w trzeciej uczeń wybiera: 

 kierunek/profil naukowo-humanistyczny (itinerario científico-humanístico) lub 

 kierunek/profil technologiczny (itinerario tecnológico),  

W klasie czwartej uczeń ma do dyspozycji 3 profile/kierunki: 

 naukowy, 

 humanistyczny, 

 technologiczny. 

Po zakończeniu gimnazjum uczeń może: 

 podjąć pracę jako pełnoprawny, dorosły pracownik, 

Zdj. 12 - wykład dla uczestników projektu w Centro Profesorado de 
Sevilla na temat szkolnictwa zawodowego. Prowadzi Luis Miguel 

Rodriguez Cabral. W pierwszym rzędzie od prawej: Margarita Valle 
Rodriguez i Olga Torrente
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 rozpocząć nauczanie zawodowe, 

 kontynuować naukę w dwuletnim liceum i zdać egzamin bachillerato (odpowiednik 

polskiej matury). 

Liceum – czyli Bachillerato L.O.G.S.E. nie jest obowiązkowe. Zajęcia są dobierane pod kątem 

zainteresowań ucznia lub jego planów na przyszłość i obejmują: 

 ścieżkę artystyczną (Artes), 

 ścieżkę przyrodniczo-medyczną (Ciencias de la Naturaleza y de la Salud), 

 ścieżkę humanistyczną (Humanidades y Ciencias Sociales), 

 ścieżkę technologiczną 

(Tecnología). 

Matura – Prueba General de 

Bachillerato, P.G.B. – obejmuje część 

wspólną dla wszystkich i część 

odpowiadającą poszczególnym 

profilom, a także język obcy (egzamin 

ustny i pisemny). Można podchodzić 

do niej cztery razy. Wyniki 

honorowane są w całej Unii 

Europejskiej. Na ocenę końcową, 

która zostanie umieszczona na 

świadectwie, składa się średnia ocen 

z liceum plus ocena na egzaminie 

P.G.B. Matura niezbędna jest zarówno do starania się o przyjęcie na wyższą uczelnię, jak  

i do podjęcia szkolenia zawodowego drugiego stopnia.  

Szkolenie zawodowe odbywa się w dwóch cyklach:  

 zasadniczy – formación profesional de grado medio – może zastąpić liceum i kończy się 

uzyskaniem tytułu technika (técnico),  

 formación profesional de grado superior – jest szkołą pomaturalną i uprawnia do tytułu 

technika drugiego stopnia (técnico superior).  

Studia na uniwersytecie są dostępne po zdanym egzaminie Prueba de Acceso. Trwa on trzy 

dni, przy czym jego długość każdego dnia nie może przekroczyć 4.5 godziny. Dzieli się na dwie 

części: pierwsza jest ogólna, obejmuje też język obcy, druga zaś zależny od profilu wybranego 

przez kandydata w liceum.  

Prawo oświatowe w Hiszpanii 

Ciekawym doświadczeniem zawodowym podczas wizyty w CEP była dyskusja na temat 

zmian w prawie oświatowym. Okazuje się, że zmiany prawne w hiszpańskim systemie są prawie 

tak samo częste i gruntowne jak w polskim systemie oświaty. Przyczyn tych zmian należy 

upatrywać w ujednolicaniu systemu edukacji w Europie oraz zmianom politycznym podczas 

zmian rządu. W wyniku dyskusji, zarówno polscy jak i hiszpańscy nauczyciele stwierdzili, że 

częste zmiany nie przynoszą poprawy jakości kształcenia. Zmiany w strukturze szkół, etapów 

i podstawie programowej są przyczyną niezadowolenia środowisk nauczycielskich, na których te 

zmiany odpijają się bezpośrednio. Sami uczniowie nie korzystają znacząco na kolejnych 

reformach systemu edukacji.  

Zdj. 13 - w centrum - prezentacja systemu kształcenia.
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Ustawa LOMCE 

LOMCE to nowa ustawa o systemie oświaty w Hiszpanii. Ustawa została przyjęta pod 

koniec 2014 roku przez Izbę Reprezentantów (Parlament). Wprowadzenie nowej ustawy 

oficjalnie było powodowane analizą stanu edukacji w Hiszpanii oraz wynikam PISA. 

W obecnym zakresie reforma edukacji obejmuje: 

 zestaw środków w celu poprawy warunków kształcenia dla wszystkich uczniów  

z uwzględnieniem indywidualizacji i rozwoju talentów, 

 uproszczenie programu nauczania i wzmocnienie wiedzy instrumentalnej,  

 przygotowanie bardziej elastycznych ścieżek dydaktycznych,  

 wprowadzenie prostszego systemu oceniania, 

 propagowanie większej autonomii ucznia i jego specjalizacja w szkołach wszystkich 

typów, 

 zwiększenie przejrzystości wyników, 

 wspieranie edukacji w kierunku edukacji międzynarodowej. 

Kształcenie dyrektorów 

Proces kształcenia 

dyrektorów w hiszpańskim 

systemie edukacji publicznej jest 

znacznie bardziej złożony niż w 

przypadku systemu polskiego. Na 

szczególną uwagę zasługuje 

konieczność zdobycia 

wcześniejszego doświadczenia na 

stanowisku wicedyrektora oraz 

odbycie rocznego stażu 

dyrektorskiego pod okiem 

doświadczonego innego dyrektora 

szkoły. Kandydat na dyrektora jest 

ponadto zobowiązany zdać kilka egzaminów teoretycznych obejmujących zarządzanie, 

finansowanie, prawo oświatowe oraz metody nauczania. Ponadto kandydat musi uzyskać 

akceptację władz oświatowych oraz inspektora edukacji (odpowiednika polskiego wizytatora 

kuratorium oświaty). W trakcie kariery na stanowisku, dyrektor podlega ocenie i weryfikacji. Nie 

wyróżnia się natomiast kadencyjności oraz funkcji managera szkoły, tak jak w polskim systemie 

oświaty. 

CEP jest instytucją oferującą pełny pakiet kształcenia w celu zdobycia kwalifikacji do 

pełnienia funkcji dyrektora szkoły . Centrum organizuje kursy, grupy dyskusyjne i spotkania 

robocze dla dyrektorów szkół oraz dla kandydatów na dyrektorów. Centrum nie przeprowadza 

natomiast egzaminów i nie pełni funkcji kontrolnej. 

 

Refleksje uczestnika i wnioski do dalszej pracy. 

Wizyta w CEP była dobrą okazją do dyskusji na temat systemu edukacji publicznej. 

Prelekcje oraz dyskusja pozwoliły na porównanie systemu polskiego i hiszpańskiego  

z uwzględnieniem roli jaką wywierają kolejne reformy systemu edukacji na poziomie ustawy.  

Zdj. 14 - uczestnicy projektu podczas spotkania i wykładu w Centro 
Profesorado de Sevilla. Od lewej (drugi rząd): Grzegorz Postrzech, 

Bożena Wewiórska, (pierwszy rząd) Ryszard Marszałek, dyrektor CE 
Szansa, Izabela Piszczek, Bożena Mularczyk.
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Zauważono, że systemy sa do siebie podobne, pojawiają się podobne problemy co daje  

podstawę do szukania wspólnego rozwiązań. To jedna z najcenniejszych refleksji. Połączenie 

wspólnie nabywanej wiedzy połączona z mobilnością daje podstawy do wypracowania nowych, 

ciekawych rozwiązań na poziomie edukacji europejskiej.  

Za najważniejsze wnioski można uznać: 

1. Systemy kształcenia są zbieżne, co ma znaczenie dla mobilności rodzin z dziećmi w wieku 

szkolnym. 

2. Egzaminy potwierdzające poziom wykształcenia ogólnego (matura) oraz kwalifikacje 

zawodowe są organizowane w podobnym zakresie wiedzy i umiejętności. 

3. Obydwa systemy kładą nacisk na naukę języków obcych, co jest zgodne z dyrektywami 

UE w zakresie kierunków rozwoju systemów edukacji wspierających mobilność. 

4. Częste zmiany prawa oświatowego na poziomie ustawy powodują konieczność szkolenia 

nauczycieli i kadry zarządzającej, co jest zarówno czasochłonne jak i kosztowne. 

5. Częste zmiany prawa oświatowego nie przyczyniają się do podnoszenia jakości 

wykształcenia dzieci i młodzieży. 

6. Proces kształcenia dyrektorów jest w przypadku Hiszpanii bardziej systemowy i bardziej 

złożony, co jednak daje gwarancję wyższych kompetencji osoby rozpoczynającej pracę 

na stanowisku kierowniczym. 

Ciekawe odnośniki: 

http://www.cepsevilla.es - strona Centrum 

http://www.cepsevilla.es - oficjalna strona Ministerstwa Edukacji 
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Kształcenie techniczne na przykładzie Instituto de Educacion 

Secundaria Politecnico w Sewilii. 
Andrzej Flakus 

Jest to szkoła ucząca zawodu,  kształcąca techników oraz przygotowująca do matury. 

W szkole przywitała nas 

pani dyrektor i zaprosiła do pokoju 

nauczycielskiego. 

Przy dużym stole 

konferencyjnym usłyszeliśmy 

informacje na temat systemu 

oświaty w Hiszpanii,  

a w szczególności w Andaluzji. 

System oświaty  

w Andaluzji obowiązuje od połowy 

XIX w. , a informacje o szkole 

powiązane były z tym systemem. 

W szkole uczy się 1800 uczniów nazywanych tu studentami. Podzieleni są na 40 grup 

szkoleniowych, z czego 36 grup przychodzi na zajęcia do szkoły, a 4 grupy szkolą się w systemie 

on-line.  Grupy w zależności od specjalności   liczą po 20, 30 lub 35 osób. 

Zajęcia odbywają się na 3 zmiany w godzinach 8.00 do 22.30. 

Szkoła zatrudnia 106 nauczycieli, 

5 asystentów technicznych, 

13 osób administracji, 

5 sprzątaczek, 

3 osoby pomagające administracji. 

Przygotowanie do matury dotyczy 

specjalności:  

 humanistycznej, 

 nauki społeczne, 

 nauka i technika. 

 

Nauka zawodu odbywa się 2-poziomowo w kierunkach: 

mechanik, o specjalnościach: 

 ogólna, 

 spawalnictwo, 

 konstrukcje metalowe, 

 

Zdj. 15 - uczestnicy projektu przed budynkiem szkoły.

Zdj. 16 - podczas spotkania z dyrektorem szkoły.
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elektryczny, o specjalności elektromechanik (poziom średni), 

budowlany, o specjalnościach:  

 projektowanie budynków, 

 instalacje wod–kan (poz. średni), 

 odnawialne źródła energii, 

elektronika, 

laboratoryjna kontrola jakości (tylko poziom wyższy)  

BHP, tylko on-line. 

Szkoła dodatkowo prowadzi kursy przygotowujące do rozpoczęcia studiów 

technicznych.  

Warsztaty szkolne są na miejscu i jeden z nich zwiedziliśmy. Była to hala z wydzieloną 

szatnią i oddzielonymi od siebie zespołami maszyn. Również oddzielona część do nauki spawania 

z kabinami do spawania elektrycznego. 

W innej części hali obrabiarki CNC , a obok hali narzędziownia. 

Zwiedzaliśmy również 

sale lekcyjne oraz laboratorium 

do nauki montażu instalacji 

elektrycznych, i laboratorium 

układów sterowania. 

Po zwiedzeniu szkoły 

pani dyrektor odprowadziła nas 

do wyjścia, gdzie pożegnała się  

z nami serdecznie, jak to jest  

w zwyczaju Hiszpanów.  

 

Refleksje uczestnika i wnioski 

do dalszej pracy 

Szkolenie to dało mi pogląd 

na trochę inne systemy oświatowe. 

Minimalne różnice w systemie 

oświaty dają możliwości 

wykorzystania ich na różnym 

poziomie szkolenia zawodowego. 

Wiedza ta nie może wpłynąć 

bezpośrednio na kształcenie 

uczniów, może jednak mieć wpływ 

na dobór zakresu materiału dla 

poszczególnych etapów kształcenia.  

Zdj. 17 - podczas wizyty w warsztatach szkolnych - hala maszyn.

Zdj. 18 - spotkanie z uczniami klasy zawodowej podczas lekcji 
z elektrotechniki.
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Zobaczyłem kulturowo inne środowisko. Rozpiętość wieku, różne ubrania i różne dla nas 

pojęcia poprawnego wyglądu ucznia zmuszają do zastanowienia nad ich wpływem na ogólne 

pojęcie edukacji. 

Przegląd laboratoriów w szkołach, wyposażenia warsztatów szkolnych oraz 

zapotrzebowanie na absolwentów w zakładach pracy dają pojęcie, jakie kierunki kształcenia 

preferować. Wiedza ta umożliwi takie pokierowanie procesem kształcenia, aby było to  

z korzyścią dla szkoły, jej uczniów i zakładów pracy.  
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Kształcenie dzieci i młodzieży w szkole salezjańskiej. Wizyta w 

Colegio Salesiano San Pedro de Triana. 
Bożena Wewiórska, Czesław Wewiórski 

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem 13 listopada 2014 r. o godzinie dziesiątej. 

Przed głównym wejściem na dziedziniec – patio serdecznie przywitał nas przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej p. Miguel i przedstawił w zarysie historię szkoły, która działa od 1935 roku , t.j. 80 

lat, oraz profile kształcenia. Szkoła rozpoczyna kształcenie od przedszkola (3-6), następnie 

kontynuuje na poziomie podstawowym i średnim .  

Przy naborze do Colegio wymagana jest odpowiednia ilość punktów, dobrze jest też, by 

do tej samej szkoły wcześniej uczęszczało 

rodzeństwo. Colegio Salesiano jest jedną ze 

szkół w Sewilli prowadzonych przez Salezjanów, 

jest szkołą publiczną i finansowaną przez 

państwo. 

Miejscem centralnym szkoły jest patio,  

wykorzystane jako miejsce spotkań  

o szczególnym znaczeniu, np. rocznice lub 

święta. Ściany patio zdobione są bogatą 

oryginalną mozaiką, typową dla zachodniej 

Andaluzji. Związana jest ona z poszczególnymi etapami istnienia szkoły oraz tablicami 

zawierającymi w treści różne sekwencje życiowe (głównie o treści religijnej). Mozaiki na ścianach 

są otoczone szczególną opieką ze względu na swoją unikalność i trudność odtworzenia  

w przypadku ich uszkodzenia. Bezpośrednio z patio jest dostęp do teatru na 600 osób oraz 

kościoła z kaplicą, który służy nie tylko szkole , ale jest udostępniony całej dzielnicy. 

Następnie przywitał nas po polsku „dzień dobry” były dyrektor szkoły pan Havier. Był w 

szkole prowadzonej przez Salezjanów w Polsce w Krakowie, gdzie zapoznał się z polskim 

systemem kształcenia. Obecnie jest wykładowcą przedmiotów elektrycznych.  

Na kolejny etap oprowadzania po terenie szkoły przejęła nas pani zastępca dyrektora ds. 

pedagogicznych i koordynator tej szkoły do spraw współpracy z placówkami krajowymi  

i zagranicznymi. 

Pani Amparo Torres przedstawiła 

zawody reprezentowane przez nauczycieli 

naszej grupy. Następnie przeszliśmy  

na nowy dziedziniec szkoły. W parterowej 

części kompleksu budynków szkoły 

zlokalizowane jest przedszkole, 2 klasy 

szkoły podstawowej oraz klasy kształcące 

młodzież do 13 -14 lat. Na wyższym piętrze 

uczy się młodzież starszych roczników.  

W sumie w szkole jest około 1300 uczniów. 

Młodsze roczniki (dolne piętro), 

obowiązkowo noszą mundurki szkolne. 

Maluchy podczas przerwy mają udostępniony nowy dziedziniec oraz duży hol tak, by była 

Zdj. 19 - patio szkoły salezjańskiej

Zdj. 20 - Uczestnicy programu oraz Amparo 
Torres z Oneco przed szkołą.
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możliwość „wybiegania się”, przy zapewnieniu właściwej opieki i kontroli przez pedagogów.  

Zobaczyliśmy również bibliotekę, z której korzystają uczniowie oraz sale zajęć. 

W auli Colegium prezentację medialną poprowadził pan Ribodin. Rozpoczął od omówienia 

hiszpańskiego systemu kształcenia. Kształcenie zaczyna się na poziomie przedszkolnym – 

educacion infantil, podzielonym na dwa cykle: 

 do 3 lat – żłobek, 

 3-6 lat – przedszkole. 

 

Następnie kształcenie przejmuje szkoła 

podstawowa – educacion primaria, 6-12 lat. 

Szkoła średnia w Hiszpanii (educacion 

secundaria), podzielona jest na dwa poziomy. 

Pierwszy poziom to educacion secundaria 

obligatoria (E.S.O.). Szkoła średnia 

obowiązkowa (polskie gimnazjum), wiek 12-

16 lat. Po ukończeniu gimnazjum uczeń ma 

trzy możliwości. Może od razu iść do pracy, 

rozpocząć szkołę zawodową lub dwuletnie 

liceum, które kończy się maturą. Matura 

obejmuje przedmioty ogólne, język obcy i przedmioty profilowe. Wynik umieszczany jest na 

świadectwie, uznawany jest w Unii Europejskiej i daje prawo do podjęcia drugiego stopnia 

szkolenia zawodowego i starania się o przyjęcie na wyższą uczelnię  

Drugi poziom to: 

 bachillerato L.O.G.S.E.- nauczanie maturalne (liceum w Polsce), wiek 16-18 lat, 

 formacion profesjonal de grado medio –polski odpowiednik szkoły zawodowej, dającej 

tytuł technika (technico), 

 formacion profesjonal de grado superior – polski odpowiednik szkoły pomaturalnej, 

dającej tytuł technika drugiego stopnia (techniko superior). 

Po ukończeniu i zdaniu egzaminu Prueba de Acceso można rozpocząć studia uniwersyteckie. 

Zapoznano nas dokładnie z prowadzonym w Colegio Salesianos kształceniem zawodowym.  

Podzielone jest ono na 3 poziomy: 

 zawodowe do 16 lat, 

 średnie do 18 lat, 

 średnie bez ograniczeń wieku (4 klasy) - dla przykładu – kierunek elektryczny. 

Po szkole podstawowej na terenie Colegio Salesiano można ukończyć szkołę zawodową,  

a następnie kontynuować naukę umożliwiającą po zdaniu egzaminów przejście na studia 

uniwersyteckie. Pani dyrektor szczególnie podkreśliła, że kadra nauczycielska jest bardzo młoda, 

zaangażowana i zmotywowana do jak najszerszego kształcenia młodzieży.  

W ofercie edukacyjnej Colegio Salesiano de Triana znajdują się: 

Zdj. 21 - spotkanie z dyrektorem szkoły 
salezjańskiej na terenie głównego patio szkoły.



 

17 
 

 na poziomie średnim dwustopniowe kursy w klasach humanistycznych i socjalnych – 

zarządzania z wykorzystaniem technik informacyjnych /TIC/ obejmujących obszary: 

zdrowie, wychowanie, komunikację i nauki humanistyczne np. filozofia, kultura, historia, 

historia sztuki, 

 dwustopniowe kursy w klasach technicznych obejmujących obszary: zdrowie np. 

fizjoterapia, farmacja, pielęgniarstwo, obejmujących obszary: zdrowie, architektura, 

inżynieria np. agronomia, chemia elektronika, mechanika, informatyka, telekomunikacja 

itd. oraz nauki np. ochrona środowiska, biologia, biotechnologia, botanika, matematyka, 

chemia, biochemia, 

 2 cykle w wymiarze po 2000 h na poziomie średnim podwyższonym w zakresie: 

administracja i finanse np. handel, logistyka, bankowość, administracja publiczna, 

księgowość oraz kurs dwustopniowy obejmujący rozwój aplikacji na multiplatformach  

w zakresie: systemy informacyjne, podstawy i języki programowania, zbieranie i dostęp 

do danych osobowych, rozwój interfejsu, multimediów, programowanie aplikacji 

multimedialnych, prowadzenie negocjacji, 

 cykl w wymiarze 1400 h na poziomie średnim podwyższonym w zakresie technika 

handlowca, obejmująca operacje magazynowe, animacje okien wystawowych, aplikacje 

informatyczne, języki obce, organizację stanowisk pracy, projekty integracyjne, 

 na poziomie średnim podwyższonym (technika) dwa dwustopniowe kursy w wymiarze 

po 2000 h w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki np. elektronika, 

elektrotechnika, automatyka przemysłowa, telekomunikacja, instalacje solarne i foto 

galwaniczne, maszyny elektryczne oraz w zakresie administracji np. obsługa klienta, 

kupno – sprzedaż, urządzenia biurowe, techniki księgowe, organizacja biur i wystaw, 

ochrona mienia. 

Pan Ribodin przedstawił kolejną formę kształcenia w Colegio Salesiano: 

 PCPI – pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych w module obligatoryjnym np. 

uczestnictwo mieszkańców, podstawowe techniki administracyjne, opieka społeczna, 

obsługa klienta oraz w module wolontariatu np. komunikacja, kwestie socjalne i pomoc 

w nauce, 

 PCPI – pomoc przy instalacjach elektrycznych i komunikacyjnych w module 

obligatoryjnym np. współudział mieszkańców, projekty uczestnictwa, bibliotekarstwo, 

instalacje telekomunikacyjne i elektryczne oraz w module wolontariatu, np. sprawy 

socjalne, komunikacyjne, technologiczne, pomoc w nauczaniu. Szczególnie podkreślić 

należy działalność szkoły w zakresie organizacji szkolenia zawodowego (Project School 

Marketing). 

Nawiązana jest ścisła współpraca z zakładami pracy, gdzie po zakończeniu każdego cyklu 

szkolenia odbywają się praktyki zawodowe. Co 2 lata odnawiane są kontakty z zakładami pracy 

i jest utworzona platforma na której firmy z całej Hiszpanii a także Niemiec, Austrii, Francji 

przedstawiają oferty pracy, nie tylko dla absolwentów Colegio Salesiano.  

W tym roku w ramach wymiany wyjeżdża 13 uczniów, głównie z najlepszymi ocenami. 

Wymianą międzynarodową objęci są również nauczyciele. Do systemu kształcenia włączone  

są nowoczesne techniki - Internet, narzędzia Google, You Tube.  

Dostęp do aplikacji mają zarówno nauczyciele jak i słuchacze. Każdy z nich ma odrębne 

darmowe konto dostępu (do 30 GB). W ten sposób np. uczniowie prezentują rozwiązania zadań 

domowych, co pozwala na bieżącą ocenę pracy i zaangażowania ucznia przez nauczyciela 
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nadzorującego. Aplikacja umożliwia również wcześniejsze przygotowanie się uczniów w domu 

do przyszłych zajęć, które są weryfikowane przez nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych. 

Zaprezentowano nam także wdrażany projekt (Projekt Calendik ), który pozwala na stały 

kontakt dyrektora szkoły z poszczególnymi nauczycielami. Znacznie ułatwia to rozwiązywanie na 

bieżąco powstających problemów, np. z powodu choroby nauczyciela, a także kontrolę 

dyscypliny pracy. 

W Hiszpanii obowiązek kształcenia kończy się w 16 roku życia. Wtedy za pisemną zgodą 

rodziców można podjąć pracę. Większość uczniów Colegio Salesiano jednak nadal kontynuuje 

naukę i po zdaniu egzaminów studiuje na uniwersytetach. Rekrutacja odbywa się w dwóch 

turach : zwyczajnej i nadzwyczajnej. Kandydat może podchodzić do egzaminu cztery razy.  

W ożywionej dyskusji uczestnik naszej grupy Marcin Popławski, przedstawił stronę 

internetową CE SZANSA. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja sal wykładowych i zajęć 

praktycznych (sztolnia), zwłaszcza w zakresie górnictwa. 

Na zakończenie pobytu miłym akcentem była wymiana drobnych upominków oraz 

kontakt na dziedzińcu szkolnym z najmłodszą grupą uczniów, ubranych w ładne jednolite 

mundurki szkolne. Po powrocie do kraju z przyjemnością stwierdziliśmy, że nasz pobyt został 

udokumentowany na stronie internetowej Colegio Salesiano. 

Refleksje uczestników i wnioski do dalszej pracy: 

1. Rozszerzyć zakres współpracy placówek oświatowych w ramach UE, zwłaszcza  

w zakresie praktycznego szkolenia zawodowego. 

2. Rozbudować i unowocześnić wyposażenie warsztatów szkolnych w Polsce w ścisłej 

współpracy z zakładami pracy. 

3. Zapewnić należyty poziom przygotowania i realizacji programu praktyk zawodowych  

w zakładach przemysłowych poprzez ścisłą współpracę nauczycieli i kadry inżynieryjnej 

zakładów. 

4. Zmodyfikować aktualnie wprowadzany system organizacji szkolenia i przebiegu 

egzaminów kwalifikacyjnych w szkolnictwie zawodowym. 

5. Wykorzystać zdobyte doświadczenie i uwagi kadry nauczycielskiej. 

6. Szkoła powinna mieć prawo do zapoznania się z arkuszami egzaminacyjnymi, kryteriami 

oceny prac, a także z wynikami uzyskiwanymi przez słuchaczy. Doprowadzi to do ścisłej 

współpracy Komisji Egzaminacyjnych ze szkołami, poprawi wzajemne zaufanie  

i podniesie poziom wykształcenia słuchaczy szkół technicznych. 

7. W obliczaniu tzw. średniej oceny na świadectwach nie uwzględniać oceny z religii.  
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Wsparcie przemysłu dla edukacji. Sprawozdanie z pobytu w 

firmach  Betia Soluciones de Ingenieria oraz Red y Comercio 

Soluciones Comerciales w Sevilli. 
Wiesław Knobloch 

 

Firma BETIA powstała w 2007 roku przy wsparciu wysoko wykwalifikowany zespół 

inżynierów z udokumentowanym doświadczeniem i dużym doświadczeniem w branży 

motoryzacyjnej, sektorze żywności i przemyśle lotniczym. Jej główna działalność skupia się na 

automatyzacji systemów przemysłowych. 

Obecnie firma rozpoczęła 

również działalność w przemyśle 

chemicznym i metalurgicznym. 

Działalność firmy oparta jest na 

procesie produkcji i montażu 

produktów finalnych i instalacji  

u klienta. Sukces firmy opiera się 

na dostarczaniu najwyższej jakości 

produktów i optymalnych 

rozwiązań technicznych dla swoich 

klientów, które są dostosowane 

do ich potrzeb. 

 

BETIA posiada własne biuro konstrukcyjne oraz warsztaty w których montowane  

i testowane są urządzenia. Betia współpracuje w następujących branżach: 

 motoryzacyjnej, 

 chemicznej, 

 spożywczej, 

 lotniczej, 

 metalurgicznej, 

 księgowość i zarządzanie. 

Firma wdrożyła system 

zarządzania jakością oparty na UNE 

EN ISO 9001: 2000 na początku 

swojej działalności. Jest on używany 

jako główne narzędzie do 

utrzymania jakości standardów  

i ciągłego doskonalenia procesów 

produkcyjnych. 

Firma Betia chętnie przyjmuje praktykantów i to zarówno z Hiszpanii, jak i z innych krajów. 

Firma współpracuje z takimi zakładami jak: Simens, Bosch, Airbus. Z rozmów z pracownikami 

wynika, że ostatnio wdrażali projekty również w Polsce w Poznaniu i są z tej współpracy bardzo 

zadowoleni.  

Zdj. 23 - przed siedzibą firmy Red y Comercio Soluciones podczas 
wykonywania ćwiczenia.

Zdj. 22– Przed siedzibą BETIA – wejście do hali produkcyjnej.
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Refleksje uczestnika i wnioski do dalszej pracy 

Podobała mi się otwartość w kontaktach i chęć do dzielenia się swoimi doświadczeniami.  

Z obserwacji dzieci i młodzieży w odwiedzanych szkołach wniosek jest prosty, nasza młodzież nie 

różni się od młodzieży w Hiszpanii. Bardzo podobała mi się duża swoboda w kontaktach na linii 

nauczyciel uczeń. 

Osobiście za wielką wartość tego 

programu uważam możliwość poznania 

życia codziennego Hiszpanów, ich 

zwyczajów i kultury. Możliwość poznania 

zabytków Sevilli i jej historii. Podziwiam 

łatwość kontaktów z Hiszpanami, 

zarówno w kontaktach oficjalnych jak  

i prywatnych. Sądzę, że uczestnictwo  

w programie rozszerza horyzonty, 

pozwala poznać różnice i podobieństwa 

między nami, pozwala zrozumieć, jak 

ważny jest ogólny projekt pod nazwą 

Unia Europejska.  

To właśnie należy wszczepiać naszym uczniom, by byli dumni z tego, że są Europejczykami. 

Ponadto udział w programie pozwolił mi na stwierdzenie, że nasz system edukacyjny i nasze 

metody pracy niewiele odbiegają od poznanego systemu w Hiszpanii. W swojej pracy chętnie 

zastosuję większą otwartość w kontaktach z uczniami z wykorzystaniem Internetu  

i komunikatorów oraz e-poczty. 

  

Zdj. 24 - podczas wizyty w hali produkcyjnej.
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Wizyta u gospodarzy projektu w Sevilli. Spotkanie z pracownikami 

firmy ONECO. 
Izabela Piszczek 

Gospodarzem naszego szkolenia i pobytu w Sevilli była firma ONECO – Consultoria  

y Movilidad  istniejąca na rynku od 1997 roku i oferująca szeroki zakres usług dla programów 

europejskich z zakresu edukacji, kultury, zatrudnienia i rozwoju lokalnego.  

ONECO bierze odpowiedzialność za zarządzanie projektami i zapewnia wsparcie  

w różnych fazach jego realizacji. Zarządzanie projektem europejskim przysparza trudności 

niektórym organizacjom ze względu na  złożoność procedur administracyjnych, których wymaga 

ich realizacja. Ponadto, istnieją inne bariery, takie jak język, które stanowią komplikacje podczas 

różnych spotkań w ramach programów europejskich i aktywnego uczestnictwa w ich realizacji. 

Pomoc techniczna w zarządzaniu projektem ze strony ONECO dotyczy spraw 

administracyjnych, takich jak monitorowanie kalendarza działań, komunikacja między 

partnerami i nadzorowanie jakości oraz zarządzanie dokumentacją i finansami: umowy z Komisją 

Europejską, przygotowanie dokumentacji administracyjnej, sporządzenie dokumentacji  

i raportów, kontrola wydatków. To wsparcie oznacza udzielanie pomocy, która umożliwia firmie 

ONECO kontynuację uzyskiwania wiedzy i wszystkich koniecznych umiejętności, aby działać 

autonomicznie w przyszłości. 

Przedstawicielką firmy, która opiekowała się naszą grupą, była Pani Amparo Torres. Już 

na pierwszym spotkaniu przedstawiła szczegółowy plan naszego szkolenia. Przez cały czas  

w sposób profesjonalny i życzliwy odpowiadała na nasze pytania, czasami wykraczające poza 

tematy związane z projektem. Bardzo kompetentnie pełniła rolę tłumacza w sytuacjach, gdy 

osoba, z którą rozmawialiśmy, nie posługiwała się językiem angielskim.  

Pani Torres rozpoczęła pracę w ONECO w 2011 roku. Głównym zakresem jej 

odpowiedzialności jest monitorowanie programów europejskich mobilności zawodowej, 

Zdj. 25 – Pracownicy ONECO oraz uczestnicy projektu. Opiekunka grupy z ramienia ONECO 
Amparo Torres w drugim rzędzie, pierwsza od prawej strony. Obok Dyrektor CE Szansa Ryszard 

Marszałek.
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ewaluacja i opracowanie raportów końcowych. Ponadto wspiera i doradza uczestnikom  

w sprawach ich pobytu, szuka dla nich praktyk odpowiadających ich profilom.  

Podczas wizyty w siedzibie firmy na Calle Reyes Católicos, 11 mieliśmy okazję poznać 

innych członków zespołu, Panią Friedę Gonzales, koordynatorkę staży zawodowych uczestników 

programów europejskich od 2010 roku oraz Kristinę Stehmeier i Nicola Marras, koordynatorów 

programów mobilności w Europie.  

Rozległa sieć partnerów w całej Europie i 400 zrealizowanych projektów potwierdzają 

doświadczenie firmy. Swój sukces firma zawdzięcza swoim pracownikom, wysoko 

wykwalifikowanym w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi, działającymi 

efektywnie w kraju i na polu międzynarodowym. Dzięki swojemu wykształceniu z zakresu prawa 

i instytucji europejskich, zespół zna szczegóły funkcjonowania UE, jej finansów oraz posługuje 

się językiem angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim i portugalskim. 

Zapoznano nas nie tylko z zakresem działalności ONECO, ale również z jej planami na następny 

okres finansowy 2014 – 2020. Według założeń firma chce poszerzyć swoją wiedzę na temat 

nowych polityk i programów społecznych, organizacji uniwersyteckich, instytucji edukacyjnych, 

biznesowych i organizacji społecznych, z którymi współpracuje. 

 

Refleksje uczestnika i wnioski do dalszej pracy 

Jak każdy pobyt za granicą własnego kraju, była to okazja do poznania stylów życia, 

problemów dnia codziennego i ludzi z innego kręgu kulturowego. W tym przypadku głównie  

w obszarze edukacji.  

Wielokrotnie staliśmy przed problemem pokonania barier językowych. Nie zawsze 

poziom naszych umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim i językiem angielskim ze 

strony Hiszpanów zapewniał swobodną komunikację. Tego typu doświadczenie jest doskonałym 

bodźcem zachęcającym do dalszego kontynuowania nauki języka w przyszłości. Pokazuje także, 

jak ważna jest umiejętność skutecznego i poprawnego posługiwania się językami obcymi we 

współczesnym świecie.  

Co więcej powinniśmy mieć świadomość, iż we współczesnym świecie znajomość 

jednego języka obcego może okazać się niewystarczająca, aby skutecznie zdobywać miejsce 

pracy w szybko zmieniających się realiach rynkowych. Właściwą postawą wydaje się być 

gotowość do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i poszerzania kompetencji. 
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