
Nasze praktyki 
zawodowe w Katanii 



Sycylia-największa wyspa Włoch

Zwana wyspą słońca, przez średnio 300 
słonecznych dni w roku oraz najdalej 

wysunięty na południe skrawek Włoch. 
Sycylia ma powierzchnię 25 711 km2. 

Zamieszkuje ją około 5 mln ludzi. 

Symbolem Sycylii jest Trinacria. 



Gdzie byliśmy?
Mieszkaliśmy w samym sercu Catanii. 



Informacje o Katanii
Drugie co do wielkości miasto na Sycylii. 

Zamieszkane przez 350 tys. ludzi, na 
powierzchni 183 km². Symbolem miasta 

jest słoń, który znajduje się m. in. na 
fontannie w centrum Starego Miasta. 
Drugim symbolem jest szyszka Pinii, 
która przynosi szczęście i dobrobyt. 



Czym się zajmowaliśmy 
w trakcie praktyk?

Kompetencje twarde

Kompetencje miękkie



Kompetencje twarde

Praktyczne zajęcia w Instituto Tecnico

Aeronautico Statale – Arturo Ferrarin



Odbyliśmy zajęcia praktyczne na symulatorze lotu



Wykonywaliśmy doświadczenia związane z pracą części samolotowych, 

mających wpływ na bezpieczeństwo lotu i obsługi samolotu



Dzięki goglom VR mieliśmy możliwość symulowania pracy 

lotniskowych służb operacyjnych 



Wykorzystywaliśmy w praktyce zdobyte wcześniej umiejętności



Odbyliśmy zajęcia praktyczne w fabryce produkującej 

samoloty Flying Legend w Caltagirone



Praktyczne zajęcia na płycie lotniska

w Katanii oraz w Aeroclub Catania



Poznaliśmy podstawy budowy i obsługi samolotów szkoleniowych 



Poznaliśmy podstawy budowy i obsługi samolotów szkoleniowych 



Poznaliśmy podstawy budowy i obsługi samolotów szkoleniowych 



Odbyliśmy praktykę na płycie lotniska w Katanii, poznając działania związane 

z pracą lotniskowych służb operacyjnych



Odbyliśmy praktykę na płycie lotniska w Katanii, poznając działania związane 

z pracą lotniskowych służb operacyjnych



Poza podnoszeniem umiejętności 
zawodowych mieliśmy również czas na 
poznawanie włoskiej kultury i przyrody



Smakowaliśmy włoskiej kuchni

Kuchnia sycylijska jak każda inna ma 
swoje specjały. Jednym z nich jest 
arancini, ryż smażony na głębokim 
oleju z farszem mięsno-serowym, 

formowany na kształt stożka z półkulą 
w podstawie lub kulek. 



Zawieraliśmy nowe znajomości  i rozwijaliśmy 

kompetencje językowe



W wolnym czasie poznawaliśmy piękne miejsca 

i zdobywaliśmy nowe doświadczenia



Czego się nauczyliśmy w trakcie praktyk?

Zdobyliśmy cenne doświadczenie 

zawodowe

Podnieśliśmy umiejętności 

praktyczne 

Nabraliśmy pewności siebie

Zawarliśmy nowe znajomości

Podnieśliśmy kompetencje 

językowe

Poznaliśmy model pracy włoskich 

lotniskowych służb operacyjnych

Nabyliśmy kluczowych 

kompetencji dostosowanych do 

rynku pracy



Doświadczenie przez praktykę – Erasmus +


