Kísérőtanári beszámoló

A 2015 évi Erasmus+ pályázat keretében lebonyolított szakmai felkészítő nagyon tartalmasan és
tanulságosan tellett. Nagyon sok pozitív tapasztalat mellett természetesen voltak nehézségek és
kihívások is, de ezekkel együtt is pozitív élményt jelentettek. A kísérőtanári szerep a felkészítő
időszakára vonatkozott. ez egy olyan két hetes időszak volt, ahol megpróbáltunk minél többet
megmutatni Németországból.
Az oktatásban és külföldi iskolai programok szervezésében szerzett 16 éves tapasztalatom során
nagyon sok várost, céget megismerhettem, azonban ebben az évben zömében olyan programok és
városokra esett a választás, melyeket korábban nem ismertem meg. Ez egyrészt sok új élményt,
másrészt többletfeladatot okozott. A tervezés, szervezés során az internet nagyon sok segítséget
adott. Nagyon jól használható volt a Google Earth program, amivel szállások, parkolók,
megközelítések, térképek hozhatók létre. Az új cégek szakmai kiállításokon, szakmai programokon
kerültek képbe. Velük is interneten vettem fel a kapcsolatot.
A csoport létszáma az eddigi legmagasabb volt az eddigi szakmai utakat figyelembe véve. Azt
gondolom az egyik nehézséget ez adta. Ha ilyen sok résztvevő van egy úton, akkor elkerülhetetlen,
hogy érdekcsoportok alakuljanak ki, melyek közt előbb utóbb nézeteltérések alakulnak ki. Különösen
igaz lehet ez akkor, ha más osztályokból érkeznek tanulók, plusz az egyik szakiskolás a másik
szakközépiskolás. A két képzés színvonala közt jelentős eltérések vannak. Folyamatosan kellett
figyelni arra, hogy azokat a közös célokat, érdeklődési területeket megtaláljuk, amivel az ilyen
feszültségeket levezethettük, tompíthattuk.
Pozitív tapasztalatok közül kiemelném, hogy a tanulók részéről kiemelkedő érdeklődés volt az épített
környezet iránt. Különösen Berlinben tapasztaltam, hogy nagyra értékelték a sok modern épületet, az
innovatív téralakításokat, a növények újszerű használatát. Pozitív tapasztalat volt, hogy zömmel az
önálló programok során is találtak olyan érdekes dolgokat, melyek lekötötték őket. Szintén pozitív
tapasztalat volt, hogy az üzemlátogatások alkalmával intelligensen, érdeklődést mutatva jó
benyomást keltettünk a cégbemutatást végző szakemberekre. Szintén pozitív tapasztalat volt, hogy
azokat a nehézségeket, amelyek az út során felmerültek, meg sikerült oldani, így az akadályokból a
résztvevő tanulók keveset érzékelhettek.
Kellemetlen tapasztalat volt, hogy egyesek mennyire nehezen tudtak kezdeni valamit a rendelkezésre
álló szabad időjükkel. Voltak, akiknek a szerződében leírtak, a szabályok nem jelentettek visszatartó
erőt. Voltak, akik nem értették meg, hogy elsősorban partnerek vagyunk abban, hogy minél többet
lásson, tapasztaljon, tanuljon mindenki, aki kiutazott. Ez akkor is így van, ha bizonyos keretek közt
kell megélni ezeket a programokat. Az életkorral járó lázadó szellem valakikben felülírta ezt az
egyszerű alapelvet.
Személyesen megélve a programokat életre szóló élményt adott, akkor is, ha olykor nagyon kimerítő
volt, ha olykor úgy is éreztem, hogy a befektetett energia nem térül meg. Remélem még sikerül
hasonló programokat szervezni, ha más szerkezetben, más létszámmal, de mindenképpen azzal a
céllal, hogy szerezzen minden olyan tanuló és tanár élményeket Európából, szakmából.

