Raport końcowy uczestnika stażu
Jakiego typu przygotowania zostały zorganizowane przed wyjazdem do Portugalii: kursy
językowe, informacje o kraju goszczącym i jego kulturze, organizacja pracy, …

Dla uczestników stażu nasza szkoła zorganizowała:
1. Cykl spotkań na temat:
- historii i ustroju politycznego w Portugalii, organizacji systemu edukacji i
warunków bytowych
- kultury zachowania w różnych sytuacjach życiowych, życiowych tym w czasie
podróży przez Niemcy( podstawowe zwroty grzecznościowe)
- kultury oraz obyczajów a także atrakcji turystycznych rejonu północnej Portugalii
2. Warsztaty na temat położenia i warunków naturalnych Portugalii ze szczególnym
uwzględnieniem rejonu Porto oraz na temat demografii, komunikacji i zasobów
naturalnych
3. Intensywny kurs języka angielskiego z szczególnym uwzględnieniem terminów
technicznych (technicznych wymiarze 30 godzin)
4. Spotkanie organizacyjne z rodzicami – prezentacja miejsca praktyk, miejsca
zakwaterowania oraz ważnych terminów
W jaki sposób organizacja wysyłająca i przyjmująca przygotowały i zorganizowały staż.
Czy byłeś zaangażowany w przygotowanie stażu?

Organizacja wysyłająca -Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach w
sposób rzetelny i kompleksowy zorganizowała każdy etap stażu. Od początku czyli od
ustalenia kryteriów naboru uczestników po podpisanie certyfikatu zakończenia praktyk w
Portugalii w sposób jasny i zrozumiały następowały po sobie kolejne działania
przygotowujące nas do stażu zagranicznego. Były to:
- Wycieczki tematyczne po krajowych zakładach przeróbki metalu: WSK Rzeszów oraz AFM
Andrychów
- Prezentacje o Portugalii przygotowane przez uczniów
- Prezentacja o miejscu naszej praktyki – Cenfim – Nucleo da Trofa (prezentacja została
przygotowane przez organizację przyjmującą)
- Wyposażenie opiekuna w notebooka oraz aparat fotograficzny dla pełnego raportowania
przebiegu praktyki
Partner przyjmujący będąc w ciągłym kontakcie z dyrekcją szkoły angażował się w
organizację zakwaterowania oraz zorganizował transport z lotniska do hotelu.
Proszę opisać organizację przyjmującą, jej codzienne działania, wykonywane zadania,
osoby do kontaktu

Instytucją przyjmującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Przemyśle Metalurgicznym
i Metalomechanicznym - CENFIM w Portugalii. Jest to organizacja kształcenia zawodowego
w sektorze przemysłu metalowego o specjalności projektowanie i obsługa obrabiarek
sterowanych numerycznie. Głównym celem organizacji jest promowanie kariery zawodowej
poprzez organizację praktyk dla młodych ludzi na każdym poziomie kwalifikacji
zawodowych.

Każdego dnia odbywały się zajęcia prowadzone przez nauczycieli z Cenfimu w języku
angielskim. Osobą do kontaktu był dyrektor tamtejszego centrum pan Branco Rodrigues,
Director do Cenfim, a z naszej szkoły pani dyrektor mgr inż. Aleksandra Korpal
Podaj korzyści ze stażu za granicą i oczekiwany wpływ stażu na Twoje życie
zawodowe/osobiste.

Największe korzyści według mnie to znaczne podniesienie kwalifikacji i umiejętności
zarówno przez szkolenia odbyte przed wyjazdem (doskonalenie języka angielskiego i
poznanie od strony praktycznej funkcjonowania nowoczesnych zakładów przemysłu
metalowego) jak i podczas stażu odbywanego w Portugalii. Zachodnia wiedza i bardzo
wysoki poziom zaawansowania technologicznego pracowni dydaktycznych sprzyjały
lepszemu poznaniu technologii produkcji materiałów metalowych. Staż odbywany w innym
kraju jest bardzo wielkim przeżyciem. Stwarza możliwość konfrontacji systemów edukacji i
budowania relacji między uczestnikami tej praktyki. Myślę, że ten wyjazd wpłynął bardzo
pozytywnie na mnie, pokazał że potrafię sobie poradzić w obcym miejscu i dostosować się do
nowego miejsca pracy i nauki. Bardzo się cieszę że poznałem tak piękny i ciekawy kraj.
Zwiedziłem wiele pięknych okolic (Braga, Porto) oraz świętych miejsc (Fatama)
Osobiste korzyści to przede wszystkim bagaż nowych doświadczeń oraz brak lęku przed
wyjazdem do innego kraju.
Jakie praktyczne działania miały miejsce w odniesieniu do Twojego pobytu za granicą:
związane z podróżą, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, transportem na miejscu, …

Tydzień przed wylotem zostało zorganizowane spotkanie uczestników stażu oraz ich
rodziców. Na spotkaniu otrzymaliśmy pisemnie wszystkie ważne informacje dotyczące
ważnych aspektów praktyki: m.in. miejsce zakwaterowania i odbywania praktyk, dokładną
datę wyjazdu i powrotu, listę potrzebnych rzeczy, informacje osobach odpowiedzialnych za
nas oraz osobach do kontaktu. Informacje dotyczące ubezpieczenia oraz sposoby przekazania
kieszonkowego.
Wspólnie z rodzicami zostały sprawdzone umowy stażu a następnie podpisano je.
Wszyscy uczestnicy mieli opłacone koszty zakwaterowania i przelotu w obie strony.
Natomiast każdy z nas zobowiązany był założyć konto walutowe z kartą bankomatową, na
które zostało wpłacone kieszonkowe w wysokości 1015,00 EURO. Korzystanie z karty było
najlepszą i najtańszą formą płatności w Portugalii z uwagi na brak prowizji przy płaceniu.
Co robiliście w wolnym czasie.

Wolny czas spędzaliśmy przede wszystkim na poznawaniu atrakcyjnych miejsc: Santo Tirso,
Porto, Braga Fatima, Guimaraes (korzystając z przewodnika Pascala otrzymanego przed
wyjazdem razem z rozmówkami portugalskimi.
W sąsiedztwie naszego hotelu w Santo Tirso znajdował się wspaniały kompleks sportowy z
którego często korzystaliśmy( szczególnie upodobaliśmy sobie korty tenisowe ze sztuczną
trawą. Bardzo atrakcyjne i dające dużo frajdy były trzy weekendowe wyjazdy nad Ocean
Atlantycki do miejscowości Povoa de Varzim.
Piotr Tatka – uczestnik stażu w Portugalii

