ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ GLOBAL COLLEGE ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Το Global College παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχει στους φοιτητές του και
τη δυνατότητα για περαιτέρω κατάρτιση και σύνδεση με τον κόσμο εργασίας.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (KA1), δύο φοιτητές του
κολεγίου από το τμήμα Μηχανικής Αυτοκινήτων έχουν αναχωρήσει για την Αγγλία, όπου θα
παραμείνουν για ένα χρόνο προκειμένου να εργαστούν και να εκπαιδευτούν σε μεγάλο
γκαράζ αυτοκινήτων.
Παράλληλα με την εργασιακή πείρα που θα αποκτήσουν εκεί θα παρακολουθήσουν τον
τρόπο διαχείρισης και διεύθυνσης ενός σύγχρονου γκαράζ, θα παρακολουθήσουν νέες
μεθόδους και νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία αυτοκινήτων κ.ά.
Η απόκτηση εργασιακής πείρας θα τους βοηθήσει για μελλοντική εργοδότηση και παράλληλα
θα γνωρίσουν την κουλτούρα και το πολιτισμό μιας άλλης χώρας.

Οι φοιτητές του Global College στη Γερμάνια μέσω του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ φοιτητές του Global College είχαν την ευκαιρία
να επισκεφτούν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βιομηχανική χώρα και να αποκομίσουν μοναδικές
επαγγελματικές εμπειρίες στο χώρο της Μηχανικής Αυτοκινήτων.
Συγκεκριμένα, 11 φοιτητές της Μηχανικής Αυτοκινήτων του Global College συνοδευόμενοι από το
συντονιστή του προγράμματος ταξίδεψαν στη Γερμανία από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 30 Ιουνίου και
επισκέφτηκαν εργοστάσια κατασκευής των εταιρειών BMW, MERCEDES και VOLKSWAGEN.
Σ ’αυτά τα κατασκευαστικά μεγαθήρια στον τομέα της αυτοκίνησης, οι φοιτητές του Global College
είχαν την ευκαιρία μέσα από σεμινάρια να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του
αυτοκινήτου, για τρόπους επιδιόρθωσης και επισκευής του, καθώς επίσης και για σύγχρονους
διαγνωστικούς εξοπλισμούς.
Σε πρακτικό επίπεδο ήλθαν σε επαφή με τους Μηχανικούς και τους χώρους επισκευής των πιο πάνω
εταιρειών και μπόρεσαν να εντάξουν στις μέχρι τώρα γνώσεις τους νέες πρακτικές και τεχνικές που θα
τους φανούν εξαιρετικά χρήσιμες για το επαγγελματικό τους μέλλον. Έτσι με την ολοκλήρωση των
σπουδών τους, θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν τη δική τους μονάδα επισκευής αυτοκινήτων
(συνεργείο) κάτω από ποιοτικότερες και αποδοτικότερες συνθήκες.
Το πρόγραμμα επίσκεψης στη Γερμανία έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις

Γλωσσικές ικανότητές τους αφού οι γλώσσες επικοινωνίας ήταν κυρίως η Αγγλική και η Γερμανική.
Γνώρισαν επίσης και στοιχειώδεις διοικητικές πρακτικές που θα πρέπει να διέπουν μια μικρή μονάδα
επισκευής αυτοκινήτων.
Ο στόχος που είχε θέσει το Global College επιτεύχθηκε αφού οι συμμετέχοντες γνώρισαν ένα
διαφορετικό από το δικό τους χώρο εργασίας, ταξίδεψαν από τη «βιοτεχνική Κύπρο» στη
«βιομηχανική Γερμανία» αποκόμισαν τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις και συνειδητοποίησαν το
πόσο διευρυμένη είναι η επιστήμη της μηχανικής αυτοκίνητων..

