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 Wprowadzenie

 Braga — nasz tymczasowy dom

 Miejsca odbycia praktyk

 Przebieg pracy zawodowej

 Poznawanie dziedzictwa
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Spis treści



Nasze praktyki trwały od 25.04-20.05.2022, lecz nasza przygoda rozpoczęła
się już 24.04, ponieważ w tym dniu wyruszyliśmy do Portugalii. Naszym

domem stał się hostel JustGO, a miastem w którym mieszkaliśmy była Braga.

Wprowadzenie



Dzień wylotu
21.04 - wylot z Krakowa godz. 6.00.

około godziny 13.00 wylądowaliśmy

w Portugalii.
 
 



Pierwszy spacer po
Bradze



BRAGA



Widok z naszego hostelu





Miejsca odbywania praktyk



Architektura krajobrazu



Fryzjerstwo



Energetyka



Reklama



Ogrodnictwo



Inżynieria środowiska



Przebieg pracy zawodowej



Technik reklamy



 Nasze praktyki polegały na sklejaniu opakowań promocyjnych oraz
podszkoleniu się w programach graficznych. Poznaliśmy funkcjonalność
maszyn. Przygotowywaliśmy faktury oraz braliśmy udział w tworzeniu

kampanii reklamowej. Mimo barier językowych w porozumiewaniu z szefem,
daliśmy radę!

CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY?



Technik inżynierii
środowiska i melioracji



CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY?

Podczas praktyk w Portugalii nauczyłyśmy się sterować dronem.
Poza tym  obsługiwałyśmy GPSa i znaczyłyśmy punkty w terenie

potrzebne do stworzenia mapy.



Technik urządzeń
i systemów energetyki

odnawialnej



CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY?

Nasze praktyki polegały na montażu instalacji fotowoltaicznych.
Nie było to łatwe, gdyż musieliśmy się zmierzyć z dużymi

temperaturami i wysokościami, ale malownicze krajobrazy i
piękne widoki zrekompensowały trudności. Nauczyliśmy się wiele

o samym montażu, jak go wykonać krok po kroku oraz o
wszystkich działaniach wokół instalacji paneli fotowoltaicznych.



Technik architektury
krajobrazu



CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY?

Nasze praktyki polegały na wykonywaniu zabiegów
pielęgnacyjnych. Poznawaniu gatunków roślin        

 niewystępujących w Polsce.



Technik usłyg fryzjerskich



CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY?

Nasze praktyki polegały na myciu  i modelowanuiu włosów,
nauczyłyśmy się także farbować, robić pasemka, baleyage a

nawet nawijać włosy na wałki. Przez cały nasz pobyt w pracy
miałyśmy bezpośredni kontakt z klientami więc była to świetna

okazja by dowiedzieć się więcej o portugalskich zwyczajach i
tradycjach oraz panującej w portugalii modzie dotyczącej

kolorów włosów czy fryzur.



Technik ogrodnik



CZYM SIĘ ZAJMOWALIŚMY?

Nasze praktyki polegały na przesadzaniu drzewek
owocowych, etykietowaniu roślin sprzedażowych

(Lawenda,anturium,storczyki,petunie i mięta),
przygotowywaniu do sprzedaży roślin cytrusowych,

nawadnianiu roślin doniczkowych, rozpoznawaniu gleby i
oceny jej wartości rolniczej



Poznawanie dziedzictwa kulturowego
Portugalii



POVOA
DE VARZIM



Pierwszy poniedziałek i pierwszy wyjazd
nad Ocean Atlantycki.

W nadmorskiej miejscowości Povoa de Varzim
poszukiwaliśmy rzeczy oraz miejsc związanych z    
naszymi zawodami.



VIANA DO CASTELO



nadszedł czas na wycieczkę do miasteczka Viana do Castelo,
którego panorama, oglądana spod Santuario de Santa Luzia,

zaparła nam dech w piersiach.

Wraz z końcem tygodnia



PORTO



Następnego dnia odwiedziliśmy Porto,
określane mianem „piękniejszego brata Lizbony”.

 Z pewnością mnóstwo wrażeń zawdzięczamy
degustacji słynnego portugalskiego wina Porto
Cruz, lecz podobnie duży wpływ wywarły na nas
kolejne atrakcje: rejs po rzece Douro, spacer
Mostem Ludwika I oraz obejrzenie pięknego
wnętrza Dworca Sao Bento.



LIZBONA
I FATIMA



 – stolicy i największego miasta Portugalii, 
gdzie na dłużej zatrzymaliśmy się przy Pomniku Odkrywców,
Wieży Belem oraz Klasztorze Hieronimitów.

W połowie projektu pojechaliśmy do Lizbony

Następnie po długim obiedzie w McDonald’s spędziliśmy nieco
czasu w okolicy Arco da Rua Augusta, żeby stamtąd wyruszyć
do Fatimy. Ta okazała się wyjątkowym miejscem, a wizyta w
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej wzruszyła niejednego z nas.



BOM JESUS
I GUIMARAES



Haczyk to konieczność pokonania około pięciuset schodów… Wtedy część z nas z
radością ruszyła na górę, pozostała część została  do tego zmuszona, lecz na
pewno nikt nie pożałował – spływ kajakowy i przecudny ogród na samej górze
zdecydowanie wynagrodziły włożony wysiłek.

Po „zejściu na ziemię” odwiedziliśmy Guimarães, pierwszą
stolicę Portugalii, jej klimatyczne stare miasto oraz zamek
Castelo de Guimarães – dom pierwszego króla.

Na jednej z wycieczek nadarzyła się okazja,
aby z bliska obejrzeć Sanktuarium Bom Jesus do Monte,

widoczne z naszego hostelu. 



SURFING



Ostatni weekend przed powrotem do Polski
poświęciliśmy na plażowanie oraz surfing (!).

Naszym surferom odrobinę doskwierały zbyt ciasne stroje,
lecz w ostatecznym rozrachunku całe przedsięwzięcie

okazało się niezapomnianą przygodą.    



VIGO



I ostatni punkt naszego projektu – Vigo w Hiszpanii,
a co za tym idzie – śliczny Park Monte do Castro,

centrum miasta oraz wizyta na plaży.



Nasze wspólne chwile







KONIEC
Dziękujemy za oglądanie :)

żródło zdj: https://pl.vectorhq.com/vector/rooster-of-barcelos-144475


