Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Hej! Pozdrawiamy z Bolonii!!
Jesteśmy po pierwszym tygodniu praktyk☺
4 maja , w środku nocy (3.00!), grupa 20 osób z klas II i III technik obsługi turystycznej, wraz z
opiekunkami p. Ewą Waśniewską i Renatą Zujewicz nieco zaspanych, pojawiła się na parkingu pod
Netto aby rozpocząć podróż swojego życia. I nie myślcie, że chodziło o leżenie pod palmą ,o nie!
Pracusie wyruszyły po doświadczenie zawodowe!!!!!!!!!! Ale zanim doszło do wyjazdu wszyscy
uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach językowych,
kulturowych i pedagogicznych,
przygotowujących do praktyk zagranicznych. Nad prawidłowym przebiegiem etapu
przygotowawczego czuwał p. Marek Prokopowicz, koordynator projektu „Europejska praktyka
zawodowa moją szansą na dobrą pracę w branży turystycznej”
Dla niektórych pierwsze emocje rozpoczęły się już na lotnisku we Wrocławiu ponieważ po raz
pierwszy lecieli samolotem. Strach minął gdy zobaczyli Alpy w pierwszych promieniach słońca.
Na lotnisku w Bolonii czekała na nas polsko‐włoska ekipa z YouNet – Paulina, Kasia i Riccardo‐
organizacji, która zajmuje się praktykami i wszystkim, co jest nam niezbędne w czasie pobytu.
A niezbędne w pierwszej kolejności jest wygodne łóżeczko☺. Z lotniska, taksówkami dotarliśmy
do akademików i mieszkania, w których jesteśmy zakwaterowani.
Pierwszego dnia poznawaliśmy wstępnie teren ,,czerwonej” Bolonii, także pod względem
zakupów, zwłaszcza spożywczych, ponieważ kieszonkowe nie daje szansy na codzienne „stołowanie
się” w mieście. Dlatego każdy uczestnik stażu musi posiąść trudną sztukę gotowania i wykazać się
umiejętnością zarządzania swoim budżetem.
Od poniedziałku ,,nasze dzieci” ruszyły do pracy. Miejsca praktyk są różne: biuro podróży Blu
Flamingo, hotele Casalunga Golf & Resort, Best Western , ALBERTO GESTIONI SRL, agencja
turystyczna Vitruvio , muzeum uniwersyteckie przy Via Zamboni oraz YouNet.
Po tygodniu śmiało możemy powiedzieć, że wymagania pracodawców są zróżnicowane
w zależności od miejsca pracy i stopnia znajomości języka angielskiego, którym należy posługiwać się
w czasie pracy. Na początku część stażystów miała naturalną blokadę językową, która na szczęście
szybko minęła. Włoscy przełożeni bardzo dobrze odnoszą się do stażystów, pytają o życie prywatne,
zainteresowania, są mili i otwarci, próbują uczyć włoskich słówek.
Po pracy wszyscy są zmęczeni i biegną by ugotować obiadek oraz zrobić sobie sjestę.
Na szczęście dzień jest długi, pozostaje więc trochę czasu na poznawanie Bolonii.
Dziewczyny odbywające staż w YouNet przygotowały dla wszystkich grę terenową, dzięki której,
w sobotnie przedpołudnie poznawaliśmy tajemnice Bolonii. W niedzielę natomiast, zapuściliśmy się
w labirynt uliczek i kanałów przepięknej Wenecji. Dotarliśmy tam pociągiem z Kasią, na dworcu
czekał już na nas rodowity wenecjanin – Andrea, który był naszym przewodnikiem.
Wycieczka do Wenecji stanowi część obowiązkowego programu kulturowego zaplanowanego na
weekendy przez opiekunów z YouNet.
Przed nami kolejny ciekawy tydzień, zaglądajcie więc na stronę, zapewne coś napiszemy ☺
Ewa Waśniewska i Renata Zujewicz
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