PRAKTYKI W
PORTUGALII

Czyli nasza przygoda z projektem Erasmus+

PRZYGOTOWANIA
Na samym początku przygody z
projektem musieli my przystąpi do
rekrutacji, kt ra wyłoniła 16
najlepszych, kt rzy mieli przyjemno
wzięcia udziału w projekcie
Erasmus+. Następnie uczęszczali my
na zajęcia językowe, kulturowe oraz
zajęcia antystresowe.

3,2,1...LECIMY!!!
Po odbytych przygotowaniach 15 maja ruszyli my
podbija wiat. Stawili my się na lotnisku w
wielkim stresie, ale jak się p niej okazało nie
było się czego ba . Po niezwykle emocjonującym
locie trwającym kilka godzin w ko cu
zawitali my na terytorium Portugalii.

SZCZĘKA OPADA
Pierwszy dzie po wiecili my na
dokładne rozeznanie się w terenie w
o rodku w kt rym spędzili my nasz
wyjazd. Bardzo szybko przekonali my
się, że Portugalia to bardzo piękny
kraj.

PIERWSZA
PODR Ż
Kolejnego dnia wybrali my się na
wycieczkę po mie cie Barcelos.
Zapoznali my się z legendą tego
miasta. oraz podziwiali my jego
piękno.

POCZĄTEK
STAŻY
Po zwiedzaniu Barcelos,
kilkuosobowymi grupami wraz z
naszymi portugalskimi opiekunami
ruszyli my w drogę, aby zaczą naszą
przygodę ze stażami. W czasie tej
podr ży poznali my nasze miejsca
pracy oraz pracodawc w.

PRZYGODY CIĄG
DALSZY

I w taki spos b zaczęli my nasz pierwszy
tydzie pracy. Pierwsza grupa została
przydzielona do pracy w takich
miejscach jak:
Hotel Baisic Braga by Axis, w krt rym
pracował Przemek.
Hostel JustGo ,pracowały w nim cztery
osoby: Kordian, Ola, Mateusz i Marta.
Hotel Dom Vilas, w kt rym pracowała
Natalia.
Hotel B&B, swoj staż odbywała tu
Amelia.

POZNAJCIE
KOLEJNĄ GRUPĘ

Kolejni uczestnicy projektu zostali
zatrudnieni w następujących
hotelach:
Residencial Solar Da Estação,
pracowali tam Natalia i Kacper.
W Art'Otel pracowała Julia wraz z
Maciejem.
Natomiast w Hotelu Bway sw j staż
odbywał Mateusz.

THE LAST, BUT
NOT LEAST

Osoby z grupy trzeciej zostały zatrudnione
w takich przedsiębiorstwach jak:
Qinta Das Tulipas, pracowały tam
Monika oraz Małgosia.
EduPlus - European Centre for
Education and Skills Development, dla
Edu pracowały Oliwia i Łucja.

KOLEJNA
WYPRAWA
Po pracowitym tygodniu nasi
portugalscy opiekunowie zabrali nas
na wycieczkę po Bradze. Zwiedzili my
miedzy innymi:
Sanktuarium Sameiro,
Bom Jesus,
Zamek Guimãraes.

KOLEJNE
TYGODNIE
Następne dwa tygodnie, były tak
samo pracowite jak pierwszy. Jako
praktykanci pomagali my naszym
przełożonym w r żnych pracach
związanych z utrzymaniem hotelu w
czysto ci, czy też prowadzeniem
dokumentacji hotelowej.

CZAS WOLNY W
PRACY
W czasie wolnym w pracy nie
zabrakło także zwiedzania miast,
w kt rych pracowali my. W ten
spos b odkrywali my ich nowe
oblicze.

PORTO - MIASTO
WINA
Podczas naszego pobytu w Portugalii
zwiedzili my też Porto,
spr bowali my najsłynniejszego
portugalskiego wina. Nasi
opiekunowie, kt rzy go cili nas w
swoim kraju zabrali nas na rejs
łodzią po rzece Duero. Nie zabrakło
r wnież czasu na zakup pamiątek dla
bliskich.

CZAS SPĘDZONY
W HOTELU
Nie zabrakło r wnież zabawy i
wygłup w w czasie gdy przebywali my
w naszym hotelu. Starali my się
spędza czas aktywnie, ale zdarzyły
się r wnież wieczory filmowe.

PRAWIE KONIEC
Na ko cu naszych staży odbyła się
uroczysta kolacja, na kt rej
otrzymali my certyfikaty, kt re
potwierdzały nasz udział w projekcie
Erasmus+. Nasza przygoda niestety
dobiegała ko ca, było nam bardzo
przykro z tego powodu.

NIESPODZIANKA
Na koniec naszego pobytu nasi
portugalscy opiekunowie
zorganizowali nam niespodziankę,
były to lekcje surfowania nad
oceanem. Bawili my się przy tym
wietnie, mimo tego, że to bardzo
trudny sport, nie przeszkadzała nam
nawet zimna woda!

ZAPNIJCIE PASY,
LĄDUJEMY

5 czerwca wylądowali my na Lotnisku Chopina w
Warszawie oficjalnie ko cząc swoją przygodę ze
stażami. było nam bardzo przykro z tego powodu,
ale jednocze nie byli my zadowoleni ze swoich
przeży . Jeste my bardzo wdzięczni, że mogli my
wzią udział w projekcie, wspomnienia z tej
niesamowitej przygody pozostaną z nami na zawsze.

MONIKA
Cze , tu Monika!
Trzy tygodnie stażu były, można powiedzie ,
spełnieniem jednego z moich marze .
Pomy licie, że wyolbrzymiam. Ale nie! Przez ten
czas mogłam połączy staż wraz ze
zwiedzaniem wiata (co zawsze było i jest moim
celem). Praktyki w Quinta das Tulipas dały mi
wiele. Poznałam nowe techniki kelnerskie,
podszkoliłam nakrywanie stoł w, wykonywałam
prace organizacyjne. To, co my lę że
najważniejsze, to rozwinęłam kompetencje
miękkie. Wła nie na tym wyje dzie, pokonałam
strach i zmierzyłam się z komunikacją w języku
angielskim. .

GOSIA
Podczas stażu w Portugalii odbywałam
praktyki w Quinta das Tulipas. Był to
r wnież hotel, w kt rym mieszkała nasza
grupa podczas tego wyjazdu. Personel
miejsca stażu był bardzo miły i pomocny,
mogłam skorzysta z wiedzy pracownik w.
Chociaż miejsce praktyk było oddalone od
większej aglomeracji, cieszę się, że mogłam
odby staż w tym miejscu.

ŁUCJA

Z projektem "Erasmus+" przeżyłam piękne 3 tygodnie stażu.
Nabyłam nowe umiejętno ci w zakresie swojego zawodu.
Przełamałam barierę językową. Zaczęłam pewniej czu się
m wiąc w języku angielskim. Podczas wycieczek kulturowych
poznałam portugalskie miasta, jego zabytki, atrakcje oraz
kulturę tego kraju. Nawiązałam nowe znajomo ci.
Portugalskie potrawy są bardzo smaczne. Uwielbiam tą
kuchnie. Portugalia pozostanie na zawsze w moim sercu.

