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Unia Europejska w ramach środków programu POWER.

Cel projektu:

Wielokierunkowy rozwój 16 uczestników projektu, tj. uczniów ZSBD w Poznaniu o specjalności 

technik technologii drewna, technik inżynierii sanitarnej, technik budownictwa, technik robót 

wykończeniowych w budownictwie oraz technik architektury krajobrazu poprzez udział w 

projekcie mobilności zagranicznej, podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych, 

stworzenie profilu absolwenta technikum budowalno-drzewnego oraz rozszerzenie współpracy 

zagranicznej.



Fuerteventura 

2022



W czasie 4-tygodniowego pobytu w Corralejo 

uczniowie naszej szkoły odbywali praktyki w 

hiszpańskich firmach w ramach projektu

unijnego "Budujemy sukces - międzynarodowe

staże zawodowe dla uczniów".



Partnerzy

• Hotel Arena Suite

4 uczniów - technicy architektury krajobrazu, 

technik technologii drewna, technik inżynierii 

sanitarnej

• Hotel Arena Beach

12 uczniów - technicy architektury krajobrazu, 

technicy technologii drewna, technicy inżynierii 

sanitarnej, technicy budownictwa



Program projektu

Podczas czterotygodniowych praktyk zawodowych w Corralejo na 

Fuerteventura w Hiszpanii w okresie 23.04.2022r. do 21.05.2022r. uczniowie 

odbywali praktyki w Arena Beach Hotel i Arena Suite Hotel.

W ramach projektu uczniowie odbywali staż zawodowy w zakładach pracy, 

zgodny z profilem kształcenia. Zorganizowana była również część kulturowa np.. 

Wycieczka na Wyspe Lobos. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali 

Certyfikaty Europass Mobilność.



Dzień przylotu :)



Spotkanie 

organizacyjne 

w Sundreams

Global



Praktyki
Z D J Ę C I A I O P I N I E

U C Z N I Ó W



Pierwsza wizyta w 

firmach



Technik 

architektury krajobrazu

Natalia - Wyjazd na Fuerteventure to najlepsze co 

przydarzyło mi się w życiu. Na miesięcznych

praktykach mogłam doskonalić swoje umiejętności

w ogrodnictwie, które są niezwykle ważne w życiu

architekta krajobrazu, ale również spędzić

niesamowity czas z przyjaciółmi. Dzięki

Erasmusowi mogliśmy zwiedzieć i zobaczyć wiele

pięknych i ciekawych miejsc, jak wyspa Lobos, 

wydmy lub popcornowa plaża. Z pewnością nigdy

nie zapomnę tego czasu w moim życiu i z czystym

sumieniem mogę polecić te praktyki każdemu!



Asia - Staż zawodowy odbyty w Corralejo na Fuerteventurze, z pewnością

zapamiętam do końca życia bardzo miło. Wyjazd był dla mnie możliwością

odbycia miesięcznych praktyk poza granicami kraju, oraz nabycia nowych

doświadczeń życiowych m.in. uczyłam się samowystarczalności, 

samodyscypliny oraz musiałam sobie poradzić z trudnościami jakie niesie

codzienne wstawanie do pracy oraz punktualność. Praktyki odbyłam w 

Hotelu Arena Beach, znajdującym się ok. 3km od miejsca zakwaterowania. 

Dojazd do pracy to kilkunastominutowy spacer w bardzo miłej atmosferze, 

moich przyjaciół. Moja praca polegała na: - pielenie ogrodu grabiami -

wyrywanie ręczne chwastów -malowanie płotów, sufitów, mebli -opieka

nad roślinami -usuwanie obumarłych liści palm. Wyjazd nie polegał na

samej solidnej pracy, ale też na czasie wolnym/ wycieczkach

organizowanych w weekendy w mieście Corralejo i okolicy. Po miesiącu

spędzonym w takiej wspaniałej atmosferze i z ludźmi, nie chciałam wracać

do szarej rzeczywistości. Wyjazd z całego serca polecam, jest to przygoda

na całe życie.



Marysia - Sądzę że skorzystanie z projektu Erasmus było jednym z 

lepszych pomysłów których miałam. Dalo mi to szanse zaliczenia

praktyk jednocześnie będąc na hiszpańskiej wyspie przez miesiąc. 

Praktyki odbywałam w hotelu Arena Beach Hotel gdzie

odpowiadałam za jego zieloną część. Najczęściej polegało to na

wybieraniu liści z małych kamyków, wyrywaniu chwastów oraz

pomocy hotelowemu ogrodnikowi z usuwaniem przyciętych przez

niego liści palm. Oczywiście praca nie była wszystkim na

wyjezdzie. Po pracy i w weekendy mogliśmy zwiedzać wyspę, 

poznawać nowa kulturę i regionalną kuchnię. Prócz atrakcji na

własną rękę mieliśmy również wspólną wycieczkę

pontonem/motorówką na wyspę Lobos gdzie zdobywaliśmy szczyt

tamtejszego wulkanu. Sądzę że gdyby była okazja ponownego

skorzystania z Erasmusa od razu bym się zgłosiła bez większego

zastanawiania się.



Paulina - W pierwszej chwili bardzo się cieszyłam, że udało mi 

się zakwalifikować do wyjazdu na Fuertaveturę. Później zaczęły

mnie nachodzić myśli czy dam sobie radę sama, przez miesiąc i

to w innym kraju. Wyszło jednak na to, że nie miałam czego się

obawiać i jedyna zła rzecz, która się wydarzyła to spalenie sobie

skóry. Bardzo mi się tam podobało. Spotkałam wielu miłych

ludzi, poznałam kulturę nowego kraju „od środka” i

zasmakowałam tamtejszego jedzenia. Na praktykach poznałam

lepiej dziewczyny z mojego kierunku – architektury krajobrazu. 

Spędziłyśmy tam miło czas, chociaż momentami było ciężko. 

Porozumiewanie się z innymi pracownikami nie sprawiało za 

dużego problemu, ale jeśli jednak zdarzyło się, że druga osoba

nie potrafiła mówić po angielsku kończyliśmy porozumiewając

się na migi. Poza praktykami i kulturą można tam spędzić bardzo

przyjemnie czas na plaży, zwiedzając miasteczko lub wspiąć się

na wulkany. Widoki są tam zawsze piękne, ale polecam pójść na

wschód słońca, jest przepiękny.







Technik budownictwa
Szymon - Praktyki odbyte w Corralejo na Fuerteventurze wspominam bardzo 

dobrze. Na początku nie wyrażałem chęci wzięcia udziału w programie, uważałem 

to za coś nie do osiągnięcia. Jednak po opowieściach moich starszych kolegów, 

którzy tam byli i bardzo chwalili projekt, odważyłem się. Sam wyjazd to przygoda 

życia, nauczyłem się na nim samodzielności, lepszego funkcjonowania w 

społeczeństwie, poznałem wielu przyjaciół i wielu przydatnych umiejętności w 

moim zawodzie np. Poprawiłem moje umiejętności tynkowania muru. Praktykę 

zawodową odbywałem w Hotelu ARENA BEACH, który był zlokalizowany 

niedaleko pięknego wulkanu, więc widoki były wspaniałe. Sam dojazd do pracy to 

krótki spacerek od naszego hotelu, w którym byliśmy zakwaterowani. Staż na 

wyspach oprócz pracy, polegał na poznaniu tamtejszej kultury, społeczeństwa, oraz 

wypoczynku. Atrakcja, którą zapamiętam na całe życie, była wycieczka na 

sąsiednią wyspę Lobos na którą płynęliśmy pontonem i wejście na wulkan, z 

którego były nieziemskie widoki. Innymi atrakcjami, była wycieczka na wydmy i na

popcorn beach. Uważam, że wyjazd to szansa na poznanie wspaniałych ludzi i

zwiedzeniu naprawdę pięknych miejsc, przy okazji trochę pracy. Żałuję, że nie

mogłem zostać tam trochę dłużej.



Technik inżynierii 

sanitarnej

Filip - Wyjazd na Fuerteventure w ramach projektu Erasmus+ wspominam 

bardzo dobrze. Poznałem tam bardzo dużo wspaniałych osób z naszej szkoły 

jak i z innych. Podczas miesiąca nieobecność w domu nauczyłem się 

samodzielności i dysponowania budżetem. Odpoczynek musiałem też połączyć z 

nauką do szkoły. W firmie, gdzie pracowałem poranną rutyną było sprzątanie 

terenu hotelu. Po zakończeniu sprzątania przechodziliśmy do zadań związanych 

z naszymi zawodami w moim wypadku było to np. oczyszczanie kratek 

kanalizacyjnych. Wykonywałem też zadania w innych zawodach takie jak 

tynkowanie czy malowanie. W pracy mieliśmy zapewniony obiad co było dużym 

plusem. Po pracy mieliśmy czas wolny dla siebie na odpoczynek i zwiedzanie 

miasta. Osobiście zwiedziłem podczas tego wyjazdu trzy wulkany, jeden 

podczas zorganizowanej wycieczki na wyspę Lobos oraz dwa inne, które były w 

okolicach miasta w którym mieszkaliśmy, czyli Corralejo. Wyjazd nie był dla 

mnie tylko pracą ale też możliwością poznania kultury innego kraju.





Mikołaj - Miesięczny wyjazd na Fuerteventura Ten wyjazd

bardzo dobrze wspominam, dlaczego? Ponieważ miałem

możliwość poznania innej kultury oraz zwiedzenie nowego

miejsca. Przełamałem swoją blokadę językową. Teraz trochę

o praktykach. Pracowałem w hotelu Arena Beach. 

Wykonywałem takie prace jak malowanie, tynkowanie, 

szlifowanie taboretów i stołów oraz malowanie tych rzeczy. 

Bardzo mi się podobały tamtejsze krajobrazy, przepiękne

plaże oraz widoki na wulkany. Na wyjeździe poznałem

bardzo wspaniałe osoby. Podsumowując wyjazd bardzo mi 

się podobał i bardzo polecam każdemu taką możliwość

zwiedzenia innej części świata jak i praca za granicą.

Technik technologii drewna



Mikołaj - Praktyki z programu Erasmus plus 

wspominam bardzo dobrze. Na samym początku

wyjazdu nie byłem przekonany czy szybko się

zaklimatyzuję ale ostatecznie wszystko się dobrze

skończyło. Ogólnie to uważam że ten wyjazd jest 

dobrą opcją żeby poprawić swoją znajomość

języka oraz poznać kulturę tamtejszych ludzi. 

Zwiedziłem również wiele pięknych miejsc. 

Praktyki odbywałem w Hotelu Arena Suite gdzie

nauczyłem się wielu nowych rzeczy. Uważam że

ten wyjazd to szansa aby poznać wielu świetnych

ludzi. Żałuję że tak szybko się to skończyło





Rozrywka i czas wolny



Zdjęcie przy napisie Corralejo



Mikołaj na lekcji

surfingu

Kacper z Filipem na 

Wulkanie Volcano 

Calderón Hondo



Relaks w basenie





Słoneczna plażaWulkan





Ciasto marchewkowe





Wieczorny mecz z miejscowymi





Park Wydm i piaszczyste plaże



Wycieczka na Lobos



Dnia 2 maja całą naszą grupą wybraliśmy się na wyspę Lobos. Wycieczka zaczęła się 

od zbiórki przy recepcji o 8:30. Stamtąd wyruszyliśmy do portu gdzie Celia, nasza 

koordynatorka, wykupiła nam podróż na Lobos motorówką. Po dotarciu na miejsce 

przewodniczka opowiedziała nam w skrócie historie i informacje o wyspie m.in. 

nazwa wyspy oznacza lwy morskie. W przeszłości osadnicy polowali na te zwierzęta 

ze względu na ich skóry, z których wykonywali odzież. Wyruszyliśmy w drogę na 

wulkan, który ma ok. 127m wysokości. Przeszliśmy plażą, gdzie prowadzone były 

wykopaliska w celu wydobycia barwnika, by dotrzeć do pozostałości po kwaterach 

po wydobyciu i odzyskiwaniu soli morskiej. Następnie przewodniczka zaprowadziła 

nas pod wulkan gdzie rozpoczęła się ciężka wspinaczka na sam szczyt. Po dotarciu 

na sam szczyt wszyscy zaczęliśmy zachwycać się widokami. Było można zauważyć, że 

wyspa Fuertventura leży niżej niż Lobos.



Niespodziewaną atrakcją okazały się tamtejsze jaszczurki, które zaczęliśmy 

dokarmiać jabłkiem. Po krótkim odpoczynku na górze zdecydowaliśmy się na zejście 

na dół i wyruszenie do zatoki rybackiej. W zatoce rybackiej przewodniczka 

zaprowadziła nas do miejsca gdzie mogliśmy odpocząć w cieniu. Wtedy też mieliśmy 

czas na zabawy w wodzie i spacer po okolicy w oczekiwaniu na posiłek. Po godzinie 

dostaliśmy paellę z owocami morza. Większość z nas spróbowała nowych smaków i 

nawet je polubiła. Po posiłku udaliśmy się do małego portu skąd motorówką 

wróciliśmy na wyspę. Podróż powrotna zapewniła nam dużo zabawy. Wycieczka była 

interesująca i zabawna.

Julia i Nikola



Paella z owocami

morza na Lobos







Zakończenie

projektu



Ostatnie spotkanie i rozdanie Certyfikatów

Europass Mobilność



Spotkanie w Polsce
podsumowywujące

wyjazd



Więcej zdjęć z projektu oraz ciekawych 
wydarzeń na stronie szkoły i Facebooku 

https://www.zsbd.pl/ 

https://www.facebook.com/poznan.zsbd/


