
 

Dzienniczek praktyk zawodowych w ramach projektu  

STAŻE EUROPEJSKIE DROGĄ DO SUKCESU 
tura III w terminie 9 kwietnia 20 kwietnia 2018r. 

 

Imię i nazwisko ucznia (praktykanta) ………………………………………………………………………………………………………………………………kl. 2KMM 

 

Nazwa i adres serwisu (Portugalia) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwisko i imię opiekuna (Portugalia) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Lp. Data zajęć Tematyka zajęć Podpis 

opiekuna 

1 9 kwietnia 

2018 

  

2 10 kwietnia 

2018 

  

3 11 kwietnia 

2018 

  

4 12 kwietnia 

2018 

  

5 13 kwietnia 

2018 

  

6 16 kwietnia 

2018 

  

7 17 kwietnia 

2018 

  

8 18 kwietnia 

2018 

  

9 19 kwietnia 

2018 

  

10 20 kwietnia 

2018 

  

Ocena końcowa 

 

Podpis opiekuna portugalskiego- potwierdzenie 

uzyskanych kompetencji 

 

 

 

Podpis 

polskiego  

 opiekuna  

    

  

 

 

Barcelos 20 kwietnia 2018r. 

 



 
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność  

kadry szkolnictwa zawodowego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

Staże europejskie drogą do sukcesu 

PowerVet  - 2016-1-PL01-KA102-023869 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych ukierunkowanych na specjalizację  

w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych i motocyklowych. W szczególności w wyniku odbycia praktyki zawodowej 

uczeń powinien umieć: 

▪ zwiększyć umiejętności  językowe, 

▪ poznać kulturę, historię i codzienne życie w Portugalii,  

▪ przełamać bariery i stereotypy narodowościowe,  

▪ doskonalić samodzielność i odpowiedzialność,  

▪ pozyskiwać kontakty międzynarodowe, 

▪ podnieść kwalifikacje zawodowe, 

▪ wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą pojazdów samochodowych/  motocyklowych, 

▪ obsłużyć podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne zakładu, 

▪ dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole i dyscypliny obowiązującej w zakładzie, 

▪ zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy, 

▪ ocenić jakość wykonanej pracy, 

▪ zastosować się do zasad bhp, p.poż. i ochrony środowiska. 

W czasie trwania praktyki powinien być realizowany materiał nauczania zgodnie z programem nauczania dla zawodu: mechanik 

motocyklowy 

Zakres materiału nauczania: 

▪ struktura technologiczno-organizacyjna zakładu, 

▪ obieg dokumentacji w zakładzie,  

▪ montaż i demontaż elementów układów  w pojazdach motocyklowych 

▪ kontrola stanu technicznego pojazdów i ich zespołów, 

▪ zabiegi obsługowo-naprawcze na stanowiskach w warsztatach specjalistycznych 

▪ diagnostyka pojazdów motocyklowych 

▪ wykonywanie pomiarów diagnostycznych 

▪ wykonywanie napraw  w pojazdach motocyklowych 

▪ obsługa urządzeń kontrolno pomiarowych 

                  Potwierdzenie uzyskanych kompetencji 

                                                                                               Podpis opiekuna w serwisie 

 


