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Szicíliai kiutazásunk célja az volt, hogy diákjaink megismerkedjenek egy külföldi
ország munkahelyével, az ottani kultúrával, emberekkel. A műszaki informatikus tanulóink 3
héten keresztül informatikai cégeknél dolgoztak. A 10 tanuló 7 különböző munkahelyre volt
beosztva. Eleinte nehéz volt a diákoknak megszokni a déli népek kultúráját, vagyis a szieszta
időszakot, hiszen tanulóinknak délelőtt majd délután kellett dolgozniuk. Hamar belerázódtak
és tetszett is nekik, hogy délben tudnak pihenni, ebédelni és egy kicsit szundikálni. Minden
cégnél angol nyelven kommunikáltak diákjainkkal.
Azari Attila és Petránszki János tanulók a Terza Generazione SRL cégnél dolgoztak
váltott műszakban. Egyikük délelőtt kezdett, majd a másik tanuló délutánra ment. Ők családi
házaknál, lakásoknál wi-fi rendszert építettek ki és programoztak be. A céges autóval vitték
őket és a helyi lakosok is nagyon kedvesen beszélgettek velük. Attila munkájával nagyon meg
voltak elégedve a 3 hét folyamán, folyamatosan dicsérték munkáját.
Balogh Dávid és Kocsis Bence az Associazione Artistica Culturale A ROCCA cégnél
dolgoztak. Ez a cég munkavédelemmel foglalkozik. A két fiúnak online adatbázis fejlesztést
kellett csinálnia. A cég online katalógus adatbázisát kellett frissíteniük, illetve bővíteniük.
Munkájukkal meg voltak elégedve.
Dublinszki Ádám a 2C Computers nevű cégnél dolgozott. GPS-t, számítógépeket
szedett szét, megkereste a hibát, majd újra üzembe helyezte azokat. A tanuló is és
munkáltatója is elégedett volt a 3 hét szakmai gyakorlattal.
Jeszenszki Patrik az INFO-SYS nevű számítástechnikai cégnél volt. Ez a
számítástechnikai bolt, ami gépek javításával és eladásával is foglalkozik. Patrik gépeket

javított, hibát keresett majd újra telepítette őket. Illetve az újonnan vásárolt gépekre telepített
programokat. Angolul ill. olaszul kommunikált munkáltatóival. Nagyon elégedettek voltak
munkájával.
Juhász Ákos és Kovács András Levente a Global Network nevű cégnél dolgoztak. Ez
a cég is számítógépek javításával foglalkozik. Ők is a vevők által bevitt számítógépeket
javították, szerelték, hibát kerestek, majd telepítést végeztek. Mindenki elégedett volt a 3 hét
szakmai gyakorlat munkájával.
Nagy Erzsébet az Evolution cégnél dolgozott 3 hétig. Weblapot tervezett és
szerkesztett a cégnek. Nagyon tetszett neki és munkáltatói is igen segítőkészek, és elégedettek
voltak vele.
Stóka Áhim a közvetítő cég, Eproject Consult, irodájában dolgozott és segített az
irodai munkák, feladatok ellátásában. Jól érezte magát az iroda dolgozói között, hiszen
minden nap vidám hangulatban telt.
Minden tanulónknál próbálták oldani a feszült légkört a munkahelyen, hiszen idegen
helyen, idegen kultúrában, másfajta munka morálba kellett beilleszkedniük és idegen nyelven
kommunikálniuk, megoldaniuk a feladatokat. A hétköznapokban már könnyen ment az
eligazodás, a bevásárlás, a hétköznapi emberekkel való kommunikáció. Szakmai tudásuk,
kompetenciájuk abszolút, teljes mértékben fejlődött, gyakorlati alapkészségeik és személyes
kompetenciájuk nagyot fejlődött. Kiküldött tanulóink magasan jó munkát végeztek.

Összefoglalva:
·

A tanulói mobilitás munkaprogramja a pályázatban leírtak szerint valósult meg.

·

A gyakorlatok szervezése kiváló volt, ez betudható annak, hogy előkészítő látogatás
során már egyeztetésekre került sor, milyen képességekkel, alaptudással rendelkeznek
tanulóink.

·

A gyakorlatok személyi és tárgyi feltételei nagyok jók voltak.

·

A hétvégi kulturális programok nagyon jól sikerültek és jól illeszkedtek a 3 hetes
programba.

·

A tanulók munkáját közösen értékeltük az olasz partnerekkel, tanúsítványt kaptak az
ottani 3 hetes munkájukról.

·

Az elmúlt évek rossz papíralapú munkanaplói tapasztalatai alapján a mostani
projektnél a tanulók részére elkészítettünk egy elektronikus munkanaplót. A
munkanaplók írásához meghatározott megfigyelési szempontokat adtunk, amelyek
segítették a tartalmas kitöltést.

·

A disszeminációs tevékenységek során a projekt eredményeiről az olasz közvetítő cég
beszámolt az iskola tanulóinak. Az olasz cég honlapján is közzétette beszámolóját
tanulóink kinn tartózkodásáról, kint végzett munkájukról. Illetve az európai körútjuk
során iskolánk kísérőtanárával készített interjúval reklámozta cégüket, melyet
honlapjukon is megjelenítettek. Intézményünk tájékoztatta a Miskolci Szakképzési
Centrum vezetőségét és a centrum 12 tagintézményét, valamint az iskolánkat támogató
cégeket (MÁV Zrt ., TAKATA Safety Systems Hungary Kft., JABIL Circuit
Magyarország Kft.) a végrehajtott ERASMUS KA1 projektünkről. Tanulóink a
szokásos módon élőben, okos telefonon és az interneten szolgáltattak információkat.

Miskolc, 2016. október 26.
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