
Włochy



address: Via Montanara 23/c -43124 - Parma (PR)
Ganea Stanislav Autoriparazioni

Miejsce praktyk:



Nasze praktyki odbywaliśmy w świetnym warsztacie gdzie nie brakowało narzędzi i 
panowała miła atmosfera. Było dużo pracy, dzięki czemu nie nudziliśmy się i codziennie 
zdobywaliśmy cenne doświadczenie.





Współpraca z opiekunami stażu

Współpraca była bardzo dobra, zawsze dało się dogadać. Niezwykle 
mili, pomocni, przekazywali dużo informacji, wiedzy oraz cennego 
doświadczenia.



Na zawsze zostaną piękne 
wspomnienia i zdobyte 
doświadczenie  :D



Pierwszego dnia praktyk na praktyki jechaliśmy z 
przewodnikami, by wiedzieć jak dojechać na praktyki, 
dostaliśmy od nich na kartkach całą instrukcję dojazdu wraz 
z godzinami. Żeby dojechać na praktyki wstawaliśmy o 
godzinie 7:00, przygotowywaliśmy sobie śniadanie i 
opuszczaliśmy rezydencję o godzinie 7:50, szliśmy 15-16 
minut na dworzec kolejowy. Pociąg przyjeżdżał 8:10, a w 
Parmie byliśmy 8:23, po czym udawaliśmy się na dworzec 
autobusowy gdzie linią 13 która wyjeżdżała o 8:38 
dojeżdżaliśmy pod samo miejsce praktyk na godzinę 9:00.

Jak dojeżdżaliśmy na praktyki ?



Nabyte umiejętności

*Umiejętność stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania 
diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
*umiejętność demontażu i montażu zespołów i podzespołów pojazdu 
samochodowego 
*umiejętność zlokalizowania uszkodzonych podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych oraz ich wymiana 
*zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym 
*znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
*zwiększenie umiejętności komunikacji ze współpracownikami w środowisku 
międzynarodowym, oraz organizacji pracy w zespole.



Ogólna ocena efektów i zdobytych umiejętności.

Dzięki temu wyjazdowi poprawiła się nasza sytuacja na rynku 
pracy, poznaliśmy wielu interesujących i bogatych w doświadczenia 
ludzi, mogliśmy sprawdzić swój poziom języka obcego i wykorzystać 
go w codziennym życiu. Zdobyliśmy cenne certyfikaty, dzięki czemu 
jesteśmy łakomymi kąskami dla pracodawców w dziedzinie 
samochodowej. Mogliśmy zobaczyć, jakich innych narzędzi i 
sposobów używa się w innym warsztacie samochodowym. Myślę, że 
taki wyjazd to świetny program, dzięki któremu mogliśmy 
podszkolić swój język i umiejętności pracy przy samochodach, a 
przecież to jest dla nas najważniejsze.



Ogólne wrażenia z pobytu we Włoszech

Pobyt we Włoszech był udany, dzięki niemu mogliśmy zwiedzić Włochy,  
poznać ich historię, kulturę  i kuchnię.  Wyjazd pokazał nam także jak się żyje i 
pracuje we Włoszech,  dzięki niemu mamy możliwość porównania tego do życia i 
pracy w Polsce. Długo będziemy wspominać ten wyjazd, który dostarczył nam 
wielu atrakcji i wrażeń.
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