
Portugalia Praktyki 

Wrzesień 2016r.  



Cele projektu 

• Podniesienie kompetencji zawodowych 

• Zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczeń 
w zawodzie 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się 
językiem obcym zawodowym 

• Tworzenie poprawnych relacji 
interpersonalnych 

• Zwiększenie mobilności zawodowej 

 



Wyruszyliśmy z Sosnowca Głównego 



W drodze na lotnisko, zwiedziliśmy także 
komunikację warszawską 



• Wylot 4.09.2016r., godzina 17:20. 

• Przylot 4.09.2016r., godzina 20:30 czasu portugalskiego. 



A tak mieszkaliśmy.. 





Okolica MONTIJO 







Pierwszy spacer o zachodzie słońca… 





Praktyki organizacji reklamy 

• Zostaliśmy rozdzieleni do różnych firm pojedynczo lub po 2-3 osoby. 
Praktyki odbyliśmy w firmach takich jak: ADWAY, EPD, CLINICA MONTEPIO, 
ONDAGRAFE, NOBLE STRATEGY. Pracowaliśmy od godziny 9:00 do 16:00 z 
jednogodzinną przerwą na lunch.  





Praktyki ekonomistów 

• Praktykę odbyliśmy w grupach 2-3 osobowych, ale również w pojedynkę w 
godzinach od 9-16 z jednogodzinną przerwą na lunch. Pracowaliśmy w 
takich firmach jak: Hotel HAVANESSA, TURI MONTI IDA, EPD, 
Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage Setubal. 





Podczas pobytu w PORTUGALII 
odwiedziliśmy  SINTRĘ 





Zobaczyliśmy także miejsce, w którym kończy się 
ląd a zaczyna woda czyli Cabo da Roca 





Na plaże w Cascais też znaleźliśmy czas… 





Plaża u podnóża gór w SINTRZE: 



Niezwykła Lizbona! – 17.09.2016r.  





Nawet w Portugalii trzymaliśmy formę: 





Na lotnisku, każdy z uśmiechem żegnał 
słoneczną Portugalię..  



Posumowanie.. 

• Dzięki możliwości wyjazdu do Portugalii, 
podszkoliliśmy język, poznaliśmy kulturę i 
obyczaje tutejszych mieszkańców. Pobyt tam, 
dał nam wiele radości i pozytywnej energii, 
wielu z nas nauczyło się nowych rzeczy oraz 
zdobyliśmy większe doświadczenie na rynku 
pracy, które na pewno przyda się nam w 
przyszłości.  



Podziękowania... 

• Chcielibyśmy ogromnie podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tego 
wyjazdu. Szczególnie Pani mgr Alicji Fronio oraz 
Pani mgr Annie Kowalskiej za przygotowanie 
projektu, w którym mogliśmy uczestniczyć. 
Dziękujemy również Pani mgr Ilonie Król oraz 
Panu mgrMarcinowi Buckiemu za wsparcie, 
cierpliwość i opiekę nad nami, w ciągu całego 
pobytu na praktykach. Co prawda wszystko co 
dobre, szybko się kończy, jednak wspomnienia 
pozostaną na zawsze...  



Dziękujemy bardzo za obejrzenie prezentacji.  

Prezentację wykonały:  
Marta Frelik kl.3c, Natalia Krupa kl.3c, Klaudia Stępczyńska kl.3c 


