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Projekt:
 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz  kadry kształcenia 

zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ 
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe



PORTUGALIA
27.05.2019 - 31.05.2019

Organizacja pośrednicząca:
WE ARE, LDA.
Rua 1 de Dezembro, 41, 2 ANDAR
4740-226 – Esposende, Braga - 
Portugal

Organizacja wysyłająca:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach
ul. Szkolna 10
27-200 Starachowice



Staż nauczycieli w Portugali – job shadowing -
założenia:

wymiana doświadczeń w pracy z uczniami,
wzbogacenie warsztatu metodycznego pracy z młodzieżą, które 

będą wdrażane w życie szkoły,
poznanie funkcjonującego systemu edukacji,

porównanie systemów kształcenia w Polsce i w Portugalii 
w odniesieniu do różnych typów szkół,

zwiększenie motywacji do działania w obszarze rozwoju 
własnych kompetencji zawodowych,

zwiększenie aktywności w życiu szkoły,
uatrakcyjnienie międzynarodowych form szkolenia zawodowego,

doskonalenie znajomości języków obcych,
rozwinięcie umiejętności interpersonalnych



Program  szkolenia:
§   System oświaty w Portugalii
§   Różnice pomiędzy publicznym i  prywatnym

    systemem edukacji
§   Organizacja szkolenia zawodowego

    w Portugalii
§   W jaki sposób miasto przyczynia się 

     do włączenia młodzieży na rynek pracy
§   Problem bezrobocia
§   Organizacja kształcenia ustawicznego
§

§

§

§

§



Wizyta w magistracie miejskim 
Povoa de Varzim



Wizyta w Muzeum miejskim
 – poznanie historii miasta Povoa



Escola Profissional de Esposende





Omówienie systemu pracy szkoły



Innowacyjny system informatyczny



Showcooking przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli szkoły



Escola Secundária de Rocha Peixoto



Organizacja szkoły zawodowej



Organizacja praktyk





Szkoła dla dorosłych ACICE



Omówienie problemów na rynku pracy      
   i sposobów zapobiegania bezrobociu



„Podróż to nauka w drodze... - historia i 
kultura Portugalii”



Porto
- jedno z najczęściej odwiedzanych miast 

Portugalii



Fatima
- Sanktuarium Matki Bożej Maryi



Aveiro
- Wenecja Portugalii



 Uczestnicy projektu podczas szkolenia:



Aneta Sałek



Cezary Gałęzia



Artur Anduła



Andrzej Czubak



Ewa Wojciechowska



Beata Cichońska



Aleksander Borkowski



Arkadiusz  Nowak



Lidia Tokarska



Radosław Derlatka



Paweł Brzozowski



Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

Mariusz Majewski



Wręczenie certyfikatów





                  Uczestnicy projektu odbywając  job shadowing w różnych 
placówkach kształcenia  obsewowali praktyki pedagogiczne , poznali  
politykę oświatową, metod pracy, możliwości wzbogacenia posiadanej 
profesjonalnej wiedzy.  
                Nauczyciele przedmiotów zawodowych podpatrzyli nowe 
pomysły i rozwiązania, jak również wzbogacili wiedzę kulturową i 
psychologiczną, co ułatwi im porównanie i zastosowanie najlepszych 
rozwiązań we własnej praktyce zawodowej, jak i zaowocuje 
podniesieniem jakości nauczania, wsparciem uczniów uzdolnionych pod 
kierunkiem dobrze przygotowanych mentorów.
                Zdobyta nowa wiedza zostanie wykorzystana w trakcie 
procesu lekcyjnego.
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