Beszámoló az Erasmus + programról

Iskolánk 24 tanulója és 4 tanára 2019.03 30-2019.04.19 között Ausztria fővárosában,
Bécsben töltött 3 hetet. Minden szempontból nagy jelentőséggel bírt ez a szakmai gyakorlat a
tanulók, a tanáraik és az iskolánk számára is.
A szakmai oldallal kezdeném. Többféle munkaterülettel ismerkedtek meg a diákok.
Megtanultak

idegen

környezetben,

ismeretlen

munkatársakkal

dolgozni,

nem

az

anyanyelvükön kommunikálni. A német nyelv mellett sokan az angolt is tudták használni,
hiszen más külföldiek is dolgoztak a cégeknél. A gyakorlat letelte után többen kaptak munkájuk
elismeréseként pénz- vagy tárgyjutalmat. Több tanulót az iskola elvégzése után visszavárnak,
amennyiben külföldön szeretne dolgozni.
Másik nagyon fontos hozadéka ennek a három hétnek az önállósodás volt. Sokan még
sosem voltak ennyi időre távol a családjuktól. Otthon a többség teljes kiszolgálást kapott, itt
viszont önállóan kellett sok mindent megoldani. Megtanultak mosógépet, mosogatógépet
kezelni. Némelyek egészen ügyesen sütöttek- főztek. Környezetüket rendben kellett tartani.
Megjelent a környezettudatosságra nevelés is azáltal, hogy a szemetet szelektíven kellett
gyűjteni, ami itt nem lehetőség, hanem kötelesség. Az otthonról hozott pénzt is meg kellett
tanulni beosztani.
Nagyon gyorsan kiismerték Bécs közlekedését. A munkahelyre is odataláltak, pedig
néhány nagyon messze volt. Ügyesen feltalálták magukat a nagyvárosban, nagyon tetszett nekik
Bécs. Jól kihasználták a közlekedési bérlet adta lehetőségeket.
A program által biztosított kulturális lehetőségek is életkoruknak megfelelőek voltak, új
ismereteket, jó szórakozási lehetőségeket nyújtottak (Belváros, Práter, Schönbrunni Állatkert,
Schönbrunni Kastély, Technikai Múzeum). A tanulók egy része az Erasmus program nélkül
soha nem jutott volna el ezekre a helyekre.
A három hét alatt a tanulók egymással is jobban megismerkedtek, jó közösségek
alakultak ki, különösen az egy osztályba tartozók körében. Nemcsak az iskolai
teljesítményeiket látták itt, hanem más körülmények között a teljes személyiségét is
megismerhették társaiknak.

Nemcsak szakmailag, hanem a német nyelvtudásban is fejlődtek a diákok. A városban
tudtak útbaigazítást kérni, elolvasták a plakátokat, étteremben tudtak rendelni, prospektusokat
és ingyenes újságokat is begyűjtöttek.
Összegezve, ez a három hét nagy lehetőség volt tanulóink számára, amit reményünk
szerint még több csoport is élvezhet majd a jövőben.
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