
O szkoleniu zawodowym w Hiszpanii na przykładzie Sevilli  
– miasta w którym Izba Rzemieślnicza z Tarnowa realizuje mobilności 
zawodowe uczniów szkół zawodowych w ramach programu Erasmus+ 

Funkcjonowanie szkolnictwa jest zbliżone do systemu polskiego, zgodnie z  ustawą Hiszpanie mają obowiązek  

nauki do 16 roku życia. Edukacja podzielona jest na kilka etapów, z grubsza odpowiadających tym, które znamy z 

naszego systemu: educación infantil – edukacja przedszkolna; educación primaria – szkoła podstawowa, 6-12 

lat; educación secundaria – szkoła średnia, która dzieli się na:  

 educación secundaria obligatoria (E.S.O.) – szkoła średnia obowiązkowa-gimnazjum, 12-16 lat 

 bachillerato L.O.G.S.E. – nauczanie maturalne-liceum, 16-18 lat lub 

 ormación profesional de grado medio – coś w rodzaju nauczania zawodowego zasadniczego 

 formación profesional de grado superior – nauczanie zawodowe 

 educación universitaria – szkoła wyższa  

   

E.S.O. to nowość: czteroletnia szkoła w stylu naszego gimnazjum, wprowadzona z zamiarem wydłużenia 

obowiązku nauki do 16 roku życia (wtedy można zacząć pracować), a także dająca możliwość wyboru dalszego 

toku nauki – matura i studia bądź nauczanie zawodowe. E.S.O. dzieli się na dwa etapy: pierwsze dwie klasy są 

ogólne, w trzeciej uczeń wybiera między ścieżką naukowo-humanistyczną (itinerario científico-humanístico) a 

technologiczną (itinerario tecnológico), w czwartej zaś między naukową, humanistyczną a technologiczną. 

 Po zakończeniu gimnazjum uczeń ma trzy możliwości: od razu iść do pracy, rozpocząć nauczanie zawodowe lub 

iść do dwuletniego liceum kończącego się maturą. 

   

Liceum – czyli Bachillerato L.O.G.S.E. – Zajęcia są profilowane pod kątem zainteresowań ucznia lub jego 

przyszłej drogi edukacyjnej: można wybrać ścieżkę artystyczną (Artes), przyrodniczo-medyczną (Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud), humanistyczną z naukami społecznymi (Humanidades y Ciencias Sociales) lub 

technologiczną (Tecnología). Podobnie jak w gimnazjum, prócz zajęć wspólnych dla wszystkich istnieją przedmioty 

do wyboru.  

Szkolenie zawodowe odbywa się w dwóch cyklach: zasadniczy – formación profesional de grado medio  – może 

zastąpić liceum i kończy się uzyskaniem tytułu technika (técnico). Drugi - formación profesional de grado 

superior – jest szkołą pomaturalną i uprawnia do tytułu technika drugiego stopnia (técnico superior). 

 

Około połowa szkolnictwa w Hiszpanii ma charakter niepubliczny - tych uczniów owe ulepszenia niestety nie 

dotyczą. Tradycyjnie wiele jest w Hiszpanii szkół katolickich, głównie założonych w XIX w. przez rozmaite zakony 

męskie i żeńskie. Szkoły te nadal cieszą się wielką popularnością, oferują solidne nauczanie. Rząd podtrzymuje 

działanie szkół prowadzonych przez zakony (dominikańskie, salezjańskie, pijarów, braci szkolnych i inne) poprzez 

subwencje, dzięki czemu czesne utrzymuje się w rozsądnych granicach. W zamian za to wymaga od tych szkół 

ścisłego stosowania się do ogólnych programów nauczania. 

 

Co to jest E.S.O.? 

 E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) jest to nowy etap nauczania (obowiązkowy i bezpłatny) dla wszystkich 

obywateli w wieku szkolnym, który trwa 4 lata po zakończeniu etapu nauczania podstawowego. Daje wykształcenie 

niezbędne do kontynuacji nauki w szkole typu liceum ogólnokształcącego czy średniej zawodowej.   

Po skończeniu etapu nauczania średniego uczeń może uczyć się starać się o przyjęcie do:  

* każdego typu dwuletniego liceum (Instituto de Bachillerado): (artystycznego, przyrodniczo-medycznego,  

humanistycznego z naukami społecznymi, technologicznego),  

* nauczania zawodowego lub sztuk plastycznych stopnia średniego,  

* podjąć pracę.  

 

Szkoły zawodowe w Hiszpanii dają wykształcenie w następujących kierunkach: rolnictwo, wychowanie fizyczne, 

rybołówstwo i szkoły morskie, administracja, sztuki graficzne, handel i marketing, dźwięk i obraz, budownictwo, 

elektryczność i elektronika, mechanika, hotelarstwo i turystyka, fryzjerstwo i kosmetyka, żywienie i produkcja 

żywności, informatyka, obróbka drewna, mechanika samochodowa, konserwacja urządzeń mechanicznych, 

chemia, służba zdrowia, praca kulturalno-społeczna, krawiectwo, szkło i ceramika. 

Absolwenci gimnazjum mogą kształcić się w szkołach zawodowych stopnia średniego, a następnie wyższego. 
  

  

 

                                                                                            

 



                                                                                                             www.altair.edu.es     strona internetowa ośrodka Altair 

Zapoznając się z przykładowymi ośrodkami kształcenia zawodowego w Sevilli jako pierwszy odwiedziliśmy Altair 

Formacion Profesional na ul. El Barbero,  placówkę prowadzoną przez organizację Opus Dei, funkcjonującą w 

Sevilli od 1967r. To prywatna szkoła, do której uczęszczają wyłącznie chłopcy, edukacja rozpoczyna się od szkoły 

podstawowej i trwa poprzez nauczanie gimnazjalne, licealne i zawodowe. Altair jest ośrodkiem zróżnicowanej 

edukacji na  wielu poziomach nauczania. Oferuje kompleksowe wykształcenie humanistyczne, kulturalne, 

zawodowe, religijne oraz zapewnia rozwój  sportowy.  Ten system edukacyjny dotyczy wszystkich aspektów 

człowieka i jest inspirowana przez chrześcijańską wizję życia w klimacie wolności i osobistej odpowiedzialności. 

Do szkoły uczęszczają  głównie dzieci i młodzież z pobliskich dzielnic, przez 50-letni okres funkcjonowania naukę 

pobierały tutaj po trzy pokolenia okolicznych mieszkańców. Dane podają liczbę 10 tysięcy studentów - 

absolwentów którzy ukończyli naukę w ośrodku Altair, kierującym się słowami założyciela Opus Dei św. 

Josemaria Escriva ''Zakładajcie szkoły dla swoich dzieci,  szkoły będące przedłużeniem domu rodzinnego, w 

którym praktykuje się ducha służby, współpracy, hojności, jedności''.  

                                 https://www.youtube.com/watch?v=JF47jKhVlrs   film o Altair szkole Opus Dei w Sevilli 

Szkoła zajmuje dosyć rozległą posiadłość, w jej skład wchodzą zabudowania szkoły podstawowej przeznaczone 

do nauczania małych chłopców, sale gimnazjum i liceum oraz pracownie techniczne. Zwiedziliśmy pracownię 

mechaniki pojazdowej z modelami mechanizmów samochodów przeznaczone do nauki zwodu mechaników i 

elektromechaników samochodowych. Na terenie szkoły znajdują się boisko sportowe, tereny rekreacyjne oraz 

sale gimnastyczna. Uczniowie od tych najmłodszych do najstarszych noszą charakterystyczne, równe ubrania 

szkolne. 

 

 

                                                   

http://www.altair.edu.es/
https://www.youtube.com/watch?v=JF47jKhVlrs


                                                                    www.centrojosemaria.com   strona internetowa Akademii de Peluqueria 

Kolejny ośrodkiem szkoleniowym była ACADEMIA DE PELUQUERIA Y ESTETICA JOSE MARIA - Centrum 

fryzjersko-kosmetyczne utworzone w 1978 roku przez  Jose Maria Lopez. Centrum Hair & Beauty Jose Maria  

zajmuje się szkoleniem specjalistów od wizerunku i fryzjerstwa od ponad 35 lat. Funkcjonuje kilka takich 

ośrodków w Sevilli które dzięki współpracy z wysokiej klasy specjalistami i partnerami zapewniają wysokie 

kwalifikacje swoim studentom oraz satysfakcję klientom korzystającym z ich usług. 

Szkolenie odbywa się bezpośrednio w sieci własnych  salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w bezpośrednim 

kontakcie z klientem w profesjonalnym środowisku zawodowym.  W Akademii zdobywa się uprawnienia do 

wykonywania zawodu fryzjerskiego, zakładania własnego zakładu oraz nauczania w zawodach fryzjersko-

kosmetycznych. Ośrodek posiada uprawnienia edukacyjne nadane przez lokalny zarząd prowincji  Andaluzja. 

Stosowane tam są metody zajęć praktycznych w bezpośrednim kontakcie z klientem, zabiegów wykonywanych 

pod nadzorem mentora – nauczyciela prowadzącego o najwyższych kwalifikacjach.  Do Akademii trafi ok. 30% 

uczniów przechodzących z innych szkół zawodowych, którzy zmieniają szkołę niezadowoleni z tamtejszego 

poziomu lub sposobu nauczania.  

Pan Lopez oprowadzał nas po wielopoziomowej szkole, z licznymi pracowniami fryzjersko-kosmetycznymi, 

funkcjonującymi jako profesjonalne zakłady usługowe świadczące usługi dla klientów. Przy każdym stanowisku 

na którym były obsługiwani klienci, znajdował się praktykant wykonujący czynności pod nadzorem nauczyciela 

oraz obserwował to kolejny uczeń przygotowujący się do wykonywania zawodu. 

  

                                                                          www.iesheliopolis.org  strona internetowa szkoły IES Heliopolis 

Kolejny ośrodek to zespół szkolny IES Heliopolis której jeden oddział przy Calle Guadalbullon zwiedziliśmy 

dzięki uprzejmości dyrektora Juana Antonio Lalueza. Witryna internetowa szkoły posiada częściowe tłumaczenia 

na klika języków w tym  po polsku. Jest zachętą do zapisywania się na organizowane na poziomie szkolnictwa 

średniego kursy i zajęcia na wielu działach między innymi takich jak; administracyjno-ekonomiczno-prawnym, 

biologiczno-chemicznym, filozoficznym, geograficznym, matematyczno-fizycznym, filologii francuskiej i 

angielskiej, chemii, geografii, hotelarstwa i turystyki i technologicznym. W ośrodku funkcjonuje restauracja która 

zatrudnia i przyucza do zawodu między innymi kucharzy, cukierników, piekarzy  i kelnerów. Zwiedzaliśmy bardzo 

nowocześnie wyposażone pracownie kucharskie i cukiernicze w których na bieżąco przygotowywane są potrawy 

na potrzeby funkcjonującej w szkole restauracji – stołówki z której każdy mógł skorzystać.  W szkole funkcjonuje  

ośrodek egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje nabyte w organizowanych kursach zawodowych. Szkołą 

prowadzi elektroniczny nabór, kursy organizowane są w miarę zainteresowania ze strony potencjalnych 

uczestników na wszystkich poziomach edukacyjnych w tym szkolenia dla nauczycieli. Ośrodek posiada 

akredytację Zarządu prowincji Andaluzja. 

 

http://www.centrojosemaria.com/
http://www.iesheliopolis.org/


 

 

  


