Sprawozdanie z I wyjazdu w ramach
projektu STAŻE EUROPEJSKIE DROGĄ DO SUKCESU o numerze
POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023869 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów

szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na
zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Pierwszy etap projektu „Staże europejskie drogą do sukcesu” odbył się
w terminie 24 marca 2017 – 8 kwietnia 2017. W ramach programu POWER
20 uczniów kształcących się w zawodach związanych z branżą samochodową
i mechatroniczną odbyło praktyki zawodowe w Portugalii w wymiarze 2 tygodni.

Pierwszy etap naszego wyjazdu to przylot do Portugalii - zwiedzanie Lizbony
i Fatimy.

1 Lizbona lotnisko

2 Lizbona Baixa

3 Fatima

Po przyjeździe na miejsce do Barcelos zostaliśmy zakwaterowani na kampusie Mobility
Friends.
Jak wyglądało nasze lokum można obejrzeć na zdjęciu.

4 Kampus

I znowu wyruszyliśmy zwiedzać okolicę - poznawać kulturę Portugalii. Tym razem
zwiedzaliśmy Ponte de Lima i Viana de Castelo.

5 Viana de Castelo

Ponte de Lima

Poniedziałek to dzień organizacyjny, zapoznanie z organizacją serwisów. Po południu
wszystkie grupy uczestniczyły w grze miejskiej. W ten sposób poznaliśmy miasto,
ciekawe miejsca oraz zabytki.

6 Rynek z kościołem w Barcelos

zdobyliśmy kolejny punkt

widok na młyn

Zostaliśmy
przydzieleni
do
serwisów
samochodowych
znajdujących
się
w Barcelos i okolicach. Podczas praktyk zdobyliśmy kolejne doświadczenia związane
z pracą w portugalskich serwisach, poznaliśmy zasady i wymagania obowiązujące w tym
kraju. Dodatkową wartością była możliwość doskonalenia języka angielskiego w tym
zawodowego oraz podstaw języka portugalskiego. Opiekę i kontrolę nad odbywającym się
stażem sprawowały: koordynator projektu - Katarzyna Nowakowska oraz kierownik
szkolenia praktycznego w ZSP 22 - Krystyna Cichocka. Ze strony portugalskiej organizacją
staży zajmowały się panie Sylwia oraz Flora z organizacji z Mobility Friends.
Serwisy w których odbywały się praktyki to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JCO AUTO – Adam kuczkowski, Michał Kaczmarek
AUTOPONTINHAS- Wojciech Fiedorowicz, Dominik Olczak
Barcel Diesel _ Krzysztof Pelski, Jakub Tameczka
Ideal PNGUS – Barcelos – Dominik Dudziński
STOPS- Kajetan Świderek, Kamil Figlewicz
David Octavio Martins da Costa – Kamil Jaskólski

7. Cesar Coelho- Tomasz Saganowski, Krzysztof Kobłka
8. Barcel TURBO- Szymon Banaszek, Sławomir Woźny
9. Electrocelos – Szymon Bieńkowski, Łukasz Barski
10. AutoReparandora Dos Feitos – Przemysław Galec, Adam Wach
11. H.M. Motor Comercio Automotive- Kacper Kaczmarek
12. Roda Vita – Michał Galicki

7 Kacper z załogą :)

Kamil w serwisie

Łukasz podczas pracy

Ale naszym zdaniem nie same praktyki były najważniejsze.
Wyjazd do Portugalii to również:
- poznanie kultury i regionu tego kraju, wycieczki kulturoznawcze do najciekawszych
miejsc takich jak: Lizbona, Fatima, Porto, Braga, Guimaraes, Viana do Castelo, Ponte
de Lima.

8 Porto - dworzec

9 Braga

Porto - widok z mostu

Porto-muzeum

Guimares

- poznanie nowych ludzi często o odmiennej kulturze i wspólny pobyt w kampusie
z kolegami z Turcji, Rumunii, Czech oraz Polski.

- wspólne spędzanie czasu. Niezapomnianym elementem była wycieczka do gaju
pomarańczowego oraz nad ocean.

10 Gaj pomarańczowy

Wycieczka nad ocean

Elementem podsumowującym wyjazd było rozdanie certyfikatów udziału w mobilności,
potwierdzających zdobyte umiejętności, które są honorowane na terenie Unii
Europejskiej.

Podsumowując:
- odbyliśmy staż w serwisach portugalskich
- uzyskaliśmy certyfikat Europass Mobilność
- zwiedziliśmy ciekawe miejsca
- doskonaliliśmy język angielski i podstawy portugalskiego
- otworzyliśmy się na innych ludzi
- poprawiła się u nas komunikacja i praca w zespole
- uzyskaliśmy pewność siebie i wiarę, że i my możemy znaleźć swoje miejsce
pracy w Unii Europejskiej.

