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Termin stażu 26.11.2018- 7.12.2018

Organizacja wysyłająca:

Zespół Szkół Zespół Szkół 
Zawodowych nr 3 w Zawodowych nr 3 w 
StarachowicachStarachowicach

Organizacja pośrednicząca:

WE ARE AssociacaoWE ARE Associacao
EUROMOBEUROMOB



Opiekunowie stażu 

Ewa Wojciechowska
Marta Tarnowska



Organizacja przyjmująca

w zawodzie 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych
uczniowie:

Jakub Orczyk
Bartosz Milanowski

odbywali staż w

Rui Manuel Fennandes Rui Manuel Fennandes 
Ribeiro -Electroicista de Ribeiro -Electroicista de 
AutomoveisldaAutomoveislda



Organizacja przyjmująca

w zawodzie 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych
uczniowie:

Jakub Mazur
Dawid Wołoch

odbywali staż w

Auto Electro Rui CarAuto Electro Rui Car



Auto Electro Rui Car

Stażyści i opiekunowie  w 
trakcie pierwszej wizyty



Elektromechanicy w trakcie praktyk

Praca bezpośrednio pod kierunkiem portugalskich 
pracowników. Robimy wszystko to co oni. 
Dodatkowo wzbogacając swoje słownictwo. 



Elektromechanicy w czasie praktyk



Elektromechanicy w czasie praktyk



Elektromechanicy pojazów samochodowych
w trakcie praktyk 

  
Odkręcanie rury dolotu 
powietrza aby 
sprawdzić czy przepływ 
powierza jest dobry

Przykładowe prace:

Rozkręcanie testera 
akumulatorów aby 
sprawdzić w którym 
miejscu istnieje usterka



.

.

.

Podnoszenie 
samochodu przy 
pomocy siłownika

Odkręcanie górnej 
pokrywy sinika

Elektromechanicy w trakcie praktyk 



Elektromechanicy w trakcie praktyk 



Elektomechanicy w warsztacie



Organizacja przyjmująca

w zawodzie 
fryzjer
uczennice:

Nikolina Krępa
Klaudia Wójcik

odbywały staż 
w salonie 

A sua imagemA sua imagem



A sua imagem

Zapoznanie się z 
mistrzynią fryzjerskiego 
salonu przy światecznej 
choince



Organizacja przyjmująca

W zawodzie fryzjer
uczennice:

Kiga Pytel
Izabela Dyoniziak

odbywały staż w salonie 
fryzjerskim

Corte JavemCorte Javem



Praktyki w salonie fryzjerskim...

… zaczynamy od obserwacji i 
pomagania przy obsłudze 
klientki



Organizacja przyjmująca

W zawodzie fryzjer
uczennice:

Wiktoria Grudnicka
Milena Sławek

odbywały staż w salonie 
fryzjerskim 

Atelier Tri-artAtelier Tri-art



Atelier Tri-art   A sua imogem to nie tylko sztuka układania 
włosów. 

Stażystki mogły również poznać 
zasady pielęgnacji twarzy, 
wykonywania makijażu oraz 
maniciure'u.



Manicure    Makijaż

Warto też było obserwować 
etapy powstawania 
modnego makijażu.
Dowiedzieć się więcej o 
pielęgnacji twarzy i trikach 
makijażystów.

Teraz pozostaje tylko 
ćwiczenie w sprawnym 
posługiwaniu się 
kosmetykami na własnej 
buzi.

Klasyczny manicure nie 
zajmuje wiele czasu. 
Wystarczy poświecić 
kilkanaście minut na opiekę 
nad paznokciem, aby 
błyszczał przez następne 
kilka tygodni



Atelier Tri-Art 



W salonie fryzjerskim...

● . Zapoznanie się ze 
sprzętem fryzjerskim 
stosowanym w 
portugalskich salonach



Praktyki w salonie fryzjerskim

Obserwacja techniki 
strzyżenia – wyrównywanie 
końcówek



Praktyki w salonie fryzjerskim

strzyżenie damskie – 
cieniowanie wyciąganie 
kątów projekcji



W salonie fryzjerskim

Wykonywanie warkoczy



Praktyki w salonie fryzjerskim

Warkocz 3D - fryzura dla 
cierpliwych



W salonie fryzjerskim...

● .
Ćwiczyć można też na główkach treningowych



W salonie fryzjerskim
Modelowanie fryzury z 
włosów średniej długości



W salonie fryzjerskim

Mycie z masażem głowy



W salonie fryzjerskim

Wykonywanie loków 
lokówką



W fryzjerskim salonie...

...tak powstaje fryzura z 
burzą loków



Praktyki w salonie fryzjerskim

Zapoznanie z paletą 
kolorów



Praktyki w salonie fryzjerskim

Farbowanie czyli zmiana koloru



Praktyka w salonie fryzjerskim

.Nauka wykonywnia balejażu rozjaśniaczem
.



Balejaż

Balayage to zabieg koloryzacyjny oferowany przez 
wszystkie profesjonalne salony fryzjerskie. 
Mimo iż nie cieszy się taką popularnością jak jednolite 
farbowanie włosów, balayage nadal ma swoje grono 
wiernych fanek. 
Ten rodzaj koloryzacji wymaga od fryzjera większej 
cierpliwości i sporych umiejętności. 
Balayage polega na stworzeniu na głowie kobiety 
wielobarwnych, naturalnie wyglądających pasemek. 
Balayage nazywa się grą barw i odcieni.



Praktyki w salonie fryzjerskim

Regeneracja i odbudowa 
struktury włosów



W salonie fryzjerskim

Wykonujemy fryzury z 
długich włosów



Organizacje przyjmujące 

w zawodzie kucharz
uczennice : 

Katarzyna Bogucka 
Weronika Smurzyńska

odbywały staż w restauracji

D'GostarD'Gostar



D'GOSTAR



Organizacja przyjmująca

w zawodzie kucharz 
uczennica:

Diana Chmielecka

odbywała staż w restauracji

Homeca BistroHomeca Bistro





W portugalskiej kuchni

portugalskie smaki jak...

...zapiekany ser z miodem i orzechami



W portugalskiej kuchni

pyszne ciasta



słodkie oryginalne  
desery 
które 
przyrzadzaliśmy  
oraz 
kosztowaliśmy

W portugalskiej kuchni



W portugalskiej kuchni

Portugalia to kraj leżący nad oceanem, a jego dary Portugalia to kraj leżący nad oceanem, a jego dary 
można kosztować na talerzu - ryby, owoce morza...można kosztować na talerzu - ryby, owoce morza...



Praktyki w portugalskiej kuchni...



Praktyki w portugalskiej kuchni



Praktyki w portugalskiej kuchni



W portugalskiej kuchni

obróbka wstępna      



W portugalskiej kuchni

Jajka, jajka ...



W portugalskiej kuchni...

wszystko da się przyrządzić



W portugalskiej kuchni

To były dla nas oryginalne 
składniki



Organizacja przyjmująca

W zawodzie 
kierowca-mechanik 
uczniowie:

Kacper Celuch
Dominik Grunt
Kacper Szczodrak

odbyli staż w 
zakładzie

Auto FurtadoAuto Furtado



Kierowcy – mechanicy w warsztacie

Naprawa instalacji 
elektrycznej pod deską 
rozdzielczą w aucie marki 
Renault



Kierowcy-mechanicy w warsztacie

Kontrola:
poziomu oleju,
płynu w chłodnicy,
akumulatora za pomocą       
     czujnika



Kierowcy-mechanicy w warsztacie...

wymiana opon auta

.

.



Kierowcy-mechanicy w warsztacie

Szczegółowy demontaż 
silnika benzynowego



Kierowcy-mechanicy w warsztacie
Wymiana oleju w silniku
Wymiana okładzin 
hamulcowych



W miejsach praktyk, sklepach, restauracjach...

...komunikowaliśmy się z 
portugalskimi pracownikami, 
przechodniami, sprzedawcami 
doskonaląc swoje umiejętności 
językowe 



Certyfikaty



Jesteśmy w Portugalii

Zamieszkaliśmy w hostelu 
Sardines and Friends
bardzo blisko brzegu 
oceanu



Jesteśmy w Portugalii

Pobyt w Povoa de Varzim 
zaczeliśmy od powitania z 
oceanem. Oceanem, który 
wciąż zmieniał swoje 
oblicze



Jesteśmy w Portugalii

Zachwyciło nas 
samo Povoa de Varzim z 
odmiennym stylem 
architektury. Urokliwymi 
kamieniczkami.



Jesteśmy w Portugalii

W czasie rejsu i spaceru 
po mieście poznaliśmy 
również historię Porto



Jesteśmy w Portugalii...

… i  bardzo nam się tu 
podoba !!!



Jesteśmy w Portugalii

Często widzieliśmy 
charakterystyczne dla tego 
kraju 'azulejos'

       .



Jesteśmy w Portugalii

Wycieczka do sanktuarium 
w Fatimie uświadomiła nam 
jak podobne  mamy 
chrześcijańskie dziedzictwo 
kulturowe



Jesteśmy w Portugalii

Identycznie świętujemy 
św. Mikołaja,  święta 
Bożego Narodzenia. 
Ta atmosfera oczekiwania 
na Nowy 2019 Rok była 
wszędzie widoczna.



Byliśmy w Portugalii

Dzięki uczestnictwu w projekcie Erasmus +:
Zdobyliśmy certyfikat i nowe doświadczenia zawodowe,
Poznaliśmy warunki pracy i mieszkania w Portugalii,
Nauczyliśmy się samodzielności i nabraliśmy pewności 
siebie
Rozwineliśmy umiejętności językowe.

Jeszcze tu WRÓCIMY!!!Jeszcze tu WRÓCIMY!!!



Dziękujemy za współprace z EUROMOB
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