Kurucz Gabriella Szakmai beszámolója:
Kipfenberg 2016. 2. Csoport

Az Erasmus+ Program 2015-1-HU01-KA 102-013182 „ Szakmai Gyakorlat
Németországban „ kísérő tanáraként vehettem részt Lőrincz Anikóval a 2.
Csoporttal.

A tanulók 2 emeletrészen ugyanazokat az időseket látták el az 5 hét alatt. A napi
tevékenységek során rutinossá váltak, a munkafolyamatokat gördülékenyen és
precízen tudták kivitelezni.
A nyelvi kompetenciák a német anyanyelvi környezetben való napi
munkafeladatok közben és az idősekkel való beszélgetések alatt fejlődtek. Én, mint
tanár nem rendelkeztem kellő nyelvismerettel, de a nonverbális kommunikáció és a
segítő szándék, a szakmai tapasztalat megléte átsegített a felmerülő problémákon.
Szociális és interkulturális kompetenciák terén volt a legkönnyebb az
alkalmazkodás. A jó munka- és életkörülményeket könnyű volt megszokni.

Az empátiás készségek mindenképpen fejlődtek e szakmai program során. Az
idősekhez a kötődésen kívül nagy türelemre, a napirend pontos betartására volt
szükség. A betegség tüneteinek gyors felismerése, a team munka megvalósulása
szintén a célok közé sorolható. Mind a 4 hallgató a munkáltató elvárásainak
megfelelt. Ezt gyakorlati érdemjegyeik is jól tükrözik. Jeles eredménnyel zárták a
szakmai gyakorlatukat.

Dobosi Szimóna nagy türelemmel és odafigyeléssel segítette az otthon életét. A
magyar dolgozók és szakoktató jelenléte biztonságot adott számára. Munkáját
mindig lelkiismeretesen végezte. Fő erőssége még a betegellátás során alkalmazott
eszközök és technikák pontos kivitelezése volt.
Rácz Ildikó könnyedén végezte a napi feladatokat. Hamar beletanult a
mindennapi munkába. Gyorsaság, pontosság jellemezte. Mindenben segíteni akart.
Az időbeosztást pontosan tartotta. Döntéseit, az esetekkel kapcsolatos felmérést
azonnali cselekvés követett. Az egyéni bánásmódra, az idősek szokásainak a
figyelembe vételével valósította meg.
Jánosi Johanna nagy izgalommal várta az 5 hetes kipfenbergi gyakorlatot.
Számára furcsa volt, hogy az otthoni elvárásokhoz képest alapápolást bíztak rájuk.
A dolgozók csapatszelleme és segítőkészsége hamar segítette a beilleszkedését. A
munkafeladatokat azonnal végrehajtotta és mosolyogva dolgozott még a 8. óra
végén is.

Élő Viktor hamar megtalálta a hangot a műszakjában dolgozó ápolóval. Szinte
már baráti kapcsolatot ápol az otthon egyik dolgozójával. Az ápolók / gondozók
kedvességét, segítőkészségét említette ott tartózkodásom alatt, ami előrevitte a napi
munkája során. Könnyen vette az akadályokat.
Mindegyik hallgató az 1/13-as képzésben vesz részt. Így ismerték egymás
erősségeit, esetleges gyenge pontjait. Az ottlétem alatt konfliktus közöttük nem
volt. Összetartás jellemezte őket. Szimónát a szabadidejébe egy múzeumi és erdei
kirándulásra is rá tudtam venni. Ildikó a közös cukrászdai látogatásokhoz
ragaszkodott, míg Johanna segítségemre volt a hazautam megszervezésével
kapcsolatban. Viktor jól érezte magát egyedül, de csapatban is.
Munkavégzésük terén maximálisan elégedett voltam a pontos munkakezdéssel, a
segítő hozzáállással, az alapápolási feladatokban mutatott magatartással és a
munkafolyamatok elvégzésével.
A szombati kirándulásunk alatt - melyet az intézmény vezetője: Johann Harrer
szervezett- a bajor örökség részét képező Nürnbergbe látogattunk el. Az odafelé
vezető úton megálltunk egy csokoládé üzemnél is. Itt kedvére mindenki választott
édességet. A közel 500.000 fős város nyüzsgő forgatagába mindenki megtalálta a
számára kedvező programot: városnézés ( a Miasszonyunk Temploma és a SzentLőrinc templom megtekintése, a tornyos kapuk, a Lorenzen Platz, a SzentlélekKórház épületének látványossága ), vásárlás, séta, helyi nevezetes sütemény
kóstolása.

A szabadidős tevékenységeket a város nagysága befolyásolta ( lakossága 6000
fő ), de a közelben számos szép kirándulóhely és nagyváros volt található.
Megközelítése a közeli városoknak busszal vagy az intézmény autójával volt
lehetséges. Szerencsénkre április 3.-án egy helyi motoros felvonulásba
csöppenhettünk bele, illetve az otthon idős lakóit is elvittük a főtérre fagylaltozni (
kerekesszékkel, rollátorral rendelkezőket is ).

Kulturális program tekintetében 1hét alatt a város múzeumába látogattam el, ami
gyalogosan is megközelíthető volt a szálláshelytől. A nürnbergi városnézés mellett
Ingolstadtba ( Audi Múzeum, Maria de Victoria templom, Klenzepark, Katonai
Múzeum ) , Kelheimbe ( Felszabadítási emlékmű ) látogattam el.

A hallgatók életkorából adódóan a családtól, barátoktól való távolság okozta a
legnagyobb problémát. A WiFi bevezetésre került, de gyakran volt gond a
csatlakozás során. Az ételek szokatlan ízét az elején nehezen viselte mindenki. A 3
féle menü választéka alapján a kedvelt ételeket később ki tudtuk választani.
A munkavégzés, a szabadidő kellemes eltöltése, a lakhatás terén nem volt
negatív tapasztalat ottlétem alatt. A vezető minden nap megkérdezte: segíthet-e
valamit, elégedettek vagyunk-e…
Ez a program hasznos volt a tanulókkal való kapcsolat elmélyítésében, a saját
fejlődésem elősegítésében, az új ismeretek elsajátításában. Szeretnék a jövőben is
részt venni hasonló programban, ezzel is elősegítve a Kaposvári SZC Szigeti-Gyula
János Egészségügyi Szakképző Iskola partneri együttműködését.

