4 csoport + 2 helyszín + 3 kísérő = 20 eredményes szakmai gyakorlat

A látszólag furcsa összeadás a legutóbbi, IVT-1069 számú projektünkre utal. A „Leonardo da
Vinci - szakképzésben résztvevők külföldi szakmai gyakorlata” kategóriában 2013
februárjában beadott pályázatunkat a Tempus Közalapítvány támogatásra méltónak ítélte, így
2013 és 2015 között lehetőségünk nyílott 5-5 fős csoportokban lengyel (Zeszpól Szkól
Elektronicznych w Rzeszowie) és török (BUCA Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi)
partnereink külső képzőhelyeire küldeni villanyszerelő és műszerész szakmacsoportokban
tanuló diákjainkat.

A jelentkezők kiválasztása után azok nyelvi, kulturális és szakmai felkészítéseken vettek részt.
Lengyel viszonylatban az utazás vezetővel bérelt kisbusszal, Törökországba pedig
repülőgéppel, Isztambul-i átszállással történt. Az első lengyel csoport kísérője Kovács László,
a másodiké pedig Baló Zoltán tanár urak voltak. A török csoportok kísérője mindkét
alkalommal Hajasné Laczkó Hedvig tanárnő volt, mivel ő remekül beszél törökül, és jelentős
helyismerettel is rendelkezik.
A legfontosabb kitűzött cél, a szakmailag tartalmas, új ismeretekkel szolgáló gyakorlatok
elvégzése minden esetben, minden helyszínen maradéktalanul teljesült. Mind lengyel, mind
pedig török partnerünk olyan képzőhelyeken biztosította a gyakorlatokat, melyek remek
lehetőséget biztosítottak a szakmai tapasztalatok gazdagítására. Diákjaink megtalálták

helyüket az adott kollektívában, elfogadták és befogadták őket. Már rövid idő elteltével
hasznos munkatársként tekintettek rájuk.
A résztevőkkel történt beszélgetések igen pozitív képet mutattak kapcsolatainkról, illetve az
országaink közötti viszonylatokról. A „lengyel” csapatok résztvevőinek együttes véleménye
szerint a hagyományos lengyel-magyar barátság a lengyel emberek számára evidencia,
ismertebb és fontosabb, mint saját honfitársainknak.

Izmír-ben járt diákjaink arról számoltak be, hogy magyarként kivételezett helyzetben voltak.
„Elszakadt testvérként” fogadták őket, török barátaink hisznek a közös türk múltban…
Hiányos lenne e beszámoló a szabadidős programok bemutatása nélkül. Természetes, hogy az
élmények jelentős része a hétvégi, illetve a munkaidő utáni időszakról szól…
Lengyel partnerünk városa, Rzeszów, a Kárpáti Vajdaság székhelye számos történelmi
emlékhellyel szolgál. A város alatti kazamata-rendszer rengeteg relikviával szolgál a vajdaság
múltjáról. Emellett tanulóink ellátogattak Krakkóba és Lancút-ba is, illetve az egyik
csoportunk Auschwitz-ban is fejet hajtott a holocaust áldozatainak emléke előtt.

Izmír szintén rengeteg lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére. Maga a város
mintegy 10 km hosszú tengerpart sétánnyal bír, ami önmagában is nagy élmény. A várostól
néhány kilométerre található a török hadflotta múzeuma, az Inciralti Naval Museum.
Itt egy, az USA-ban gyártott,és a török flotta által használt tengeralattjárót és egy fregattot
(belülről is) meglátogathattak tanulóink.
Úgy gondoljuk, lezajlott projektünk mind szakmai, mind pedig szabadidős programok
tekintetében kiemelkedően hasznos volt, és feltétlenül hozzájárult szakképzésünk
színvonalának emeléséhez.

A „Leonardo da Vinci” projektek már lezárultak. Tavaly óta helyüket az „Erasmus +”
programok váltották fel. E kategóriában szintén sikerült eredményesen pályáznunk, 2015
őszétől 3-3, 4 fős tanulócsoportunk utazhat 3 hetes szakmai gyakorlatra finn, német és
francia partnerünkhöz egy-egy kísérővel. A pályázati kiírás az új tanév elejétől elérhető lesz a
megszokott felületeken – faliújság, weboldalunk, de bármelyik elektronika – villanyszerelő
szaktanárunk is örömmel tájékoztatást nyújt a lehetőségekről.

