Sprawozdanie z III 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 29.09.2017 - 13.10.2017. 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.
Przed wyjazdem na staż trwały zajęcia przygotowawcze: zajęcia z kultury Portugalii
z wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego. Pomogło to nam na poznanie kultury i zwyczajów kraju
do którego jedziemy. Uczestniczyliśmy również w zajęciach z języka portugalskiego z zakresu
podstawowego słownictwa. Przygotowani do drogi ruszyliśmy busikiem do Warszawy a potem
samolotem do Portugalii.
Pierwszy etap naszego wyjazdu to przylot do Portugalii - zwiedzanie Lizbony
i Fatimy jak w poprzednich wyjazdach.
Powitanie na lotnisku z Polską flagą - powitała nas znana nam już Flora, co było
miłym zaskoczeniem )

Tak jak w poprzednich wyjazdach mieliśmy możliwość zwiedzania Lizbony i Fatimy.
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Przywitała nas ciepła słoneczna Lizbona)
Po przyjeździe na miejsce do Barcelos
Friends.

zostaliśmy zakwaterowani na kampusie Mobility

Jak wyglądał nasz kampus można obejrzeć na zdjęciu.

Poniedziałek to dzień organizacyjny, zapoznanie z organizacją serwisów. Po południu pod
nadzorem naszych opiekunów uczestniczyły w grze miejskiej. W ten sposób poznaliśmy
miasto, ciekawe miejsca oraz zabytki. Z tego wydarzenia powstały ciekawe zdjęcia konkursowe.
Dodatkowo czekała nas quiz ze znajomości kultury, legendy o kogucie, zabytków.

Zostaliśmy
przydzieleni
do
serwisów
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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 ZSSiM Krystyna Cichocka. Ze strony portugalskiej organizacją staży zajmowały się panie Sylwia oraz Flora
z organizacji z Mobility Friends. Ubrani w granatowe kombinezony ruszyliśmy do pracy….

Serwisy w których odbywały się praktyki to:










Barcel Turbo - Dawid Łojkowski, Adam Grzywa
Reparacao de Automovies – Adam Kuczkowski, Michał Kaczmarek
Barcelmotor – David Peixoto – Kamil Wolszczak, Kacper Strożyński
Electro – Amadeu – Tomasz Ekiert, Kacper Kacprzyk
Auto Andorinhas – Sebastian Najderek, Krystian Koperniak
Cesar Coelho – Michał Droździkowski, Wiktor Ziemniak
Auto Ribeirotriz - Jakub Bienias, Grzegorz Banasiak
Auto Costa – Kamil Gubański, - Kamil Baczyński
Auto Pontinha da Varzea – Mateusz Matuszewski, Marcin Głowacki

Kuba podczas pracy

Wiktor i Michał z Szefem

Grzegorz –poważna naprawa

Kobieta w pracy – Weronika

Sebastian i Krystian

„Demolka” w wykonaniu MiM

Po pracy zajęcia podgrupach…. pogoda dopisywała więc mogliśmy korzystać z uroków ….
Portugalii…

A w pewien weekend
Znowu wyruszyliśmy zwiedzać okolicę -poznawać kulturę Portugalii. Tym razem zwiedzaliśmy
Guimaraes, Braga, Porto.

byliśmy w Portugalii

Portugalia

i….. spacerkiem znaleźliśmy się w Hiszpanii.

Hiszpania

Wyjazd do Portugalii to również:
- poznanie kultury i regionu tego kraju, wycieczki kulturoznawcze do najciekawszych miejsc
takich jak: Lizbona, Fatima, Porto, Braga, Guimaraes, Valenca

- wspólne spędzanie czasu - gra miejska oraz wycieczka nad ocean, zajęcia kulturoznawcze, gry
zespołowe
- praca w serwisach portugalskich
- szacunek dla odmiennej kultury i innych narodowości
- nowe przyjaźnie
- praca w zespole – naszej grupie.
Elementem podsumowującym wyjazd było jak zwykle rozdanie certyfikatów udziału
w mobilności, potwierdzających zdobyte umiejętności, które są honorowane na terenie Unii
Europejskiej.

Podsumowując:
- odbyliśmy staż w serwisach portugalskich
- uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający odbyty staż
- 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.
Będziemy chcieli tu wrócić…)

