
„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

W maju w drugim i trzecim roku nauki 
w Technikum pojechaliśmy                           

z Erasmusa+ na staże zawodowe                 
do niesamowicie pięknego kraju  –

PORTUGALII.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Wyjazd ten był  jedną z lepszych przygód  w naszym  życiu. Po powrocie 
zdecydowaliśmy się  na zarażanie Erasmusem całej społeczności  szkolnej.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Wśród uczniów Technikum machatroników, którzy pomyślnie przeszli proces 
rekrutacji i dostali szansę uczestniczenia w stażach zawodowych znaleźli się  :

 Choromański Paweł

 Dąbrowski Rafał

 Faszczewski Adam

 Gąsowski Michał

 Krajewski Grzegorz

 Mioduszewski Maciej

 Moczydłowski Damian

 Stankiewicz Daniel

 Wojno Kamil

 Żochowski Radosław
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Wśród uczniów Technikum pojazdów samochodowych , którzy również pomyślnie 
przeszli proces rekrutacji i dostali szansę uczestniczenia w stażach zawodowych 
znaleźli się  :

 Bagiński Dariusz
 Chmiel Ernest
 Dołkowski Kamil
 Kozłowski Marcin
 Łapiński Przemysław
 Pęski Bogdan
 Wojno Dariusz
 Wojtkowski Konrad
 Zambrzycki Rafał
 Zysk Bartosz
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Nasza przygoda zaczęła się już pod szkołą skąd  wyruszaliśmy. Każdy z nas 
otrzymał kieszonkowe, które mógł przeznaczyć na własne potrzeby.

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqpebhcDXAhXDlxoKHRgJBhkQjRwIBw&url=http://www.awf.edu.pl/wtir/aktualnosci/Spotkanie-informacyjne-Erasmus-Sport&psig=AOvVaw3IawmHpYHPUvQKbfSFX0Fb&ust=1510816750453872
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqpebhcDXAhXDlxoKHRgJBhkQjRwIBw&url=http://www.awf.edu.pl/wtir/aktualnosci/Spotkanie-informacyjne-Erasmus-Sport&psig=AOvVaw3IawmHpYHPUvQKbfSFX0Fb&ust=1510816750453872


„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Mieszkaliśmy w hotelu Santo Andre nad samym Oceanem Atlantyckim             
w miejscowości Povoa de Varzim, do plaży  było zaledwie parę kroków.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Pierwszego dnia po przyjeździe  udaliśmy się do Barcelos, gdzie polski przewodnik 
oprowadził nas po miasteczku. Później mieliśmy chwilę czasu dla siebie. Spotkaliśmy 

tutaj również inną grupę z Polski, która przybyła również na staż. 
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Mechatronicy odbywali praktyki w firmach takich jak: Bascontriz, 
Ferrerolux oraz Aquafer
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Technicy pojazdów samochodowych staż zawodowy odbywali w warsztatach. 
Należały do nich m.in.: Bosch Car Service, Auto Furtado, AssisCheck, The Car, 

Aricar
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Staraliśmy się wzorowo reprezentować zarówno szkołę, jak i Polskę za 
granicą, co spotkało się z uznaniem i pochwałą portugalskich 
pracodawców.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

W trakcie wolnych dni od praktyk, odwiedzaliśmy miasteczko Povoa de Varzim, 
które znajdowało się niedaleko naszego hotelu. 
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Młodzież zdobyła bardzo cenne doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat 
specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich 
standardów wykonywania usług mechanicznych i mechatronicznych.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Podczas stażu uczniowie obserwowali organizację portugalskich przedsiębiorstw usługowych, 
sposoby zarządzania, zasady współpracy, zastosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi, 

podejście do klienta, marketingowe strategie oraz sposoby budowania wizerunku firmy. 
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Pobyt w Portugalii został uatrakcyjniony wycieczkami do wielu ciekawych 

miejsc. Jako pierwsze z miast zwiedziliśmy Porto.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Porto jest przepięknym  miastem położonym na wzgórzach, gdzie budynki 
przykuwają uwagę mieniącą się czerwienią dachówek. Można zagubić się na 

uliczkach starówki, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i miło 
spędzić czas nad rzeką Duoro.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Następnie byliśmy w Sanktuarium w Fatimie, gdzie mogliśmy pomodlić 
się i zapalić świecę powierzając swoje sprawy Matce Bożej Fatimskiej
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Kolejnym celem nasze wycieczki było Nazare, miasteczko idealne na nadmorskie wędrówki  po 
długiej piaszczystej plaży! Znajduje się tam również jeden z najsłynniejszych punktów 

widokowych portugalskiego wybrzeża. Jest to 318 metrowa skała, z której rozciąga się widok 
na całe miasteczko i bezkres oceanu.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

W ostatnim tygodniu byliśmy z Bradze i zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc 
oraz podziwialiśmy spektakularne krajobrazy Portugalii.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Oprócz wycieczek mieliśmy w hotelu inny rodzaj rozrywki a mianowicie basen. 
Można było również się poopalać. Nawiązaliśmy też kontakt z innymi grupami 

Turcji  i Rumunii mieszkającymi w hotelu.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Dzień przed odlotem odwiedziliśmy siedzibę Erasmusa w Portugalii, gdzie każdy 
z nas otrzymał certyfikaty świadczące o ukończeniu zagranicznego stażu 

zawodowego . Przydadzą się one w późniejszym znalezieniu pracy.
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Dla nas  było to jak nowe wyzwanie, możliwość sprawdzenia siebie i 
nabicia nowych doświadczeń takich jak mieszkanie poza granicami 

Polski, nauka zawodu w zagranicznych przedsiębiorstwach. 
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„Europejski staż-nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów  
CKZ   w Wysokiem Mazowieckiem”

Udział w Erasmusie + dał nam możliwość poznania wielu 
niesamowitych ludzi, odwiedzenia przepięknych miejsc i poznania 

innych kultur. 
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