MUNKANAPLÓ
A 2018. október 21 – 2018. október 27 közötti
munkatársi mobilitásról Firenze-ben, Olaszországban

Név:

Juhászné Janik Beatrix

Helyszín: IAL Toscana srl, Via Benedetto Dei 2/A, Firenze
Fő tevékenység: az olasz iskolarendszer tanulmányozása, a duális rendszer ismertetése,
iskolák meglátogatása, eszmecsere a tanárok helyzetéről, szakszervezet munkájának
megismerése

A kapcsolattartó neve:

Dátum
2018-10-21
vasárnap

2018-10-22
hétfő

2018-10-23
kedd

Pusztai Gabriella

Elvégzett feladatok
Utazás
A délelőttöt Firenzében az Innovazione Apprendimento Lavoro irodájában
töltöttük. Megismerkedtünk az előadásból az olasz iskolarendszerrel, a
szakképzéssel. Érdekes előadást hallgattunk a szakszervezet szerepéről,
amely egészen más, mint a magyarországi. Megmutatták az olasz diákok
előtt álló tanulási utakat.
Megtudtuk, hogy hasonló problémákkal küzdenek ők is, mint mi. Például
még a hazainál is nagyobb probléma a korai iskolaelhagyás.
Érdekes volt megtapasztalni azt is, hogy bár sok évig az olasz
szakképzésben nem voltak külső cégeknél szervezett gyakorlatok, ma a
gimnáziumban járó diákok is részt vesznek ebben.
A délután folyamán még részletesebben pillanthattunk be a duális
szakképzés középiskolai szervezésébe. Megtudtuk, hogy ahogyan nálunk,
úgy Olaszországban is a foglalkoztathatóság alapján indulnak szakmai
képzések, de sokkal rugalmasabb a náluk alkalmazott rendszer, mint a
hazai.
Ezt a napot egy Lucca városbeli szakképző iskolában töltöttük. Szerteágazó
a képzési szerkezetük. Bemutatták jó gyakorlatikat, az iskola történetét is
megörökítő kiállításukat. Számomra a legérdekesebb a turisztikai képzés
volt, de bepillantást kaptunk a kereskedelem területére is. Érdeklődéssel
figyeltem, hiszen mi is képzünk kereskedelem, marketing szakmacsoportos

2018-10-24
szerda

2018-10-25
csütörtök

2018-10-26
péntek

2018-10-27
szombat

szakmákban. Külön örömömre szolgált, hogy a diákok idegenvezetéssel
vártak minket. Így az iskolájukon kívül a komoly történelmi múlttal
rendelkező városukat is megismertették velünk.
Az iskolavezetés és a tanárok és a diákok is örömmel, az együttműködés
szándékával fogadtak minket.
Elleshettünk egy-két jó „fogást” módszereik közül elsősorban az idegen
vezetéssel kapcsolatosan, amelyet majd a jövőben mi is beépítünk a
képzésünkbe.
Firenzében voltunk ezen a napon, az ISIS Leonardo da Vinci of Florence
iskolában.
A város egyik legnagyobb szakképző intézménye, ahol többféle ágazatban
technikus és szakközépiskolai oktatás folyik. Megtudtuk, hogy a kétféle
képzés átjárható. Döbbenetes volt hallani, hogy 1900 tanulójuk van, akiket
320 fős személyzet segít. Képzéseik között megtalálható az elektronika,
elektromosság és az informatika is. Minket ez utóbbi érdekelt leginkább,
mert mi is oktatunk gazdasági informatikusokat. Képzéseik kompetencia
alapúak, nem törekszenek speciális szakmai tudás átadására.
Külön felkeltette az érdeklődésemet, ahogyan a hátrányos helyzetű
diákokkal foglalkoznak. Ezen a területen nekünk is előbbre kell lépni,
hiszen egyre több diákunk ilyen nálunk is. Sok ötletet kaptunk tőlük.
Délután ismét a szakszerveztek olaszországi szerepével ismerkedtünk.
Részletes képet kaptunk a működésükről, feladatukról, az érdekképviselet
megvalósításáról.
A csütörtöki napot Pisa városában egy vendéglátó ipari iskolában töltöttük.
Sokkal nagyobb ez az intézmény is a miénknél. 1300 diák jár hozzájuk.
Kétféle képzéssel foglalkoznak: egyik 2+3 éves, a másik 3 éves. Hasonlóan
a hazai gyakorlathoz, az egyik szakgimnáziumi, a másik szakközépiskolai
jellegű. A szakmai tantárgyak mellett közismereti oktatás is folyik.
Bemutatták az iskolát, a gyakorlati helyeket. A konyha látványkonyhai
része volt számomra a legemlékezetesebb.
Siena városa következett ezen a napon. Olyan szakképző iskolában
tehettünk látogatást, amely több lábon áll. Van például egy gimnáziumi
része is, ahol budapesti kapcsolatokat is ápolnak. A gimnáziumba turisztikai
specialitást tanulnak a gyerekek, így ezen a területen építhetünk kapcsolatot
a jövőben velük. Az iskolavezetés és a tanárok érdeklődéssel fogadtak
minket. Nagyon kedvesek voltak, és az idegenvezetést oktató kolléganő,
egy gyors város bemutatással is készül. K2-es projektes együttműködést
ajánlottak számunkra, amely kiterjedhetne közös tananyagfejlesztésre.
Foglalkoznak kereskedelmi szolgáltatásokhoz köthető szakmák,
egészségügyi szakmák, fodrász és kozmetikus képzéssel is.
A kapcsolattartónk nagyon szerteágazó és tartalmas programot állított össze
számunkra.
Intelligenciája,
szervezőkészsége,
tájékozottsága
és
segítőkészsége még emlékezetesebbé tette számunkra ezt az 5 napot.
Utazás

