ZA KONEC ...

Za dodatna vprašanja in nasvete
lahko pišete na e-naslov

Dijaki GESŠ Trbovlje, ki smo bili na
mobilnosti v Bragi, se strinjamo, da je
to nepozabna izkušnja, in jo priporočamo vsem dijakom.

praksa.braga@gmail.com

ZAKAJ?

ali pa si na spodnjih povezavah
ogledate objave s Portugalske.

STROKOVNA PRAKSA
NA PORTUGALSKEM

»Zlahka sledimo toku novih
izkušenj in novih priložnosti,



Okrepili smo samozavest,

saj nas mostovi povezujejo,



se osebnostno razvili,

Erasmus+ nam širi obzorja,



pridobili strokovna znanja,



izboljšali znanje tujega jezika,



preizkusili smo evropski trg dela,



spoznali smo tujo kulturo, običaje,
način življenja,



ogledali smo si znamenitosti,



spoznali smo nove prijatelje,



pridobili Europass, ki je dodatna
referenca pri iskanju zaposlitve.

spomini in prijateljstva ostajajo.«

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa. Namenjen
je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti
mladih ter posodobitvi izobraževanja,
usposabljanja in mladinskega dela.
Med drugim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj v tujini.

Program EKONOMSKI TEHNIK ima v
kurikulu praktično usposabljanje z delom. Dijaki GESŠ Trbovlje ga že nekaj
let lahko opravimo v tujini v okviru
projekta Erasmus+. V šolskem letu
2019/2020 smo prakso opravili v Bragi
na Portugalskem.

https://www.mladi-denar.si/
http://www.gess.si/

NAŠE IZKUŠNJE IN
NASVETI
NASTANITEV


V centru mesta Braga



V hotelu Urban Hotel Estacao



Dvoposteljne sobe s kopalnico
in balkonom



Samopostrežna zajtrk in večerja



Kosilo je na delovnem mestu



Pralnica v bližini - Lavandaria
Brilho Necessario 2



Shopping center Braga Parque
(bus št. 24)

DELOVNA MESTA

IZLETI IN PROSTI ČAS

Po dva ali trije dijaki skupaj smo opravljali
prakso v računovodskem servisu, turistični
agenciji in oglaševalski agenciji.

V prostem času smo imeli organizirane
izlete, in sicer v:

Na delovno mesto je bil zagotovljen prevoz
s kombijem; če je bilo podjetje v bližini,
smo pot opravili peš.



Delali smo od 10.00 do 16.30. Vmes smo
imeli uro časa za kosilo. Opravljali smo
različna dela s področja računovodstva,
trženja, oglaševanja in turizma.










Brago,
Bom Jesus,
Lizbono,
Viano Do Castello in Atlantski ocean,
Porto (peljali smo se z ladjico po reki
Duoro),
Guimaraes.

Vzdušje v podjetjih je bilo prijetno, saj so
bili zaposleni prijazni in razumevajoči.
Pomagali so nam, da smo se čim hitreje
prilagodili
njihovemu načinu dela.
Sporazumevali smo se v angleškem jeziku.

Prostega časa smo imeli dovolj, tako da
smo lahko še individualno raziskali
mesto, trgovine, restavracije in pri tem
okušali tipične portugalske jedi: Pastelo
De Nato in Francesinho.
You have to try it.
Na koncu smo imeli skoraj pretežke
kovčke, zato vam svetujemo, da na
potovanje vzamete ročno tehtnico.

