„Együtt Európában eredményesen”
Szegedi diákok szakmai gyakorlata Finnországban

Iskolánk, a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna
Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye 2005 óta ápol partneri kapcsolatot egy
finnországi szakképző iskolával, ahol közel 30 szakmában képeznek fiatalokat. A kapcsolat a
Leonardo Mobilitás program keretében zajlik, és kölcsönösen fogadjuk egymás diákjait.
A finnországi Hämeenlinnában található Koulutuskeskus Tavastia (Tavastia Vocational
College) szakképző iskola széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így már sok
tapasztalatot szerzett a más országból érkező diákok szakmai gyakorlatának lebonyolításában.
Az elmúlt évek során iskolánk ruhaipari-, textil technikus, és divat- és stílustervező diákjai is
részt vehettek a négy hetes szakmai gyakorlatokon.
A finn iskola a gyakorlati képzésre és az önálló, kreatív kézműves munkára nagy hangsúlyt
fektet. A tanulók a kézműves technikák mellett megismerkedhetnek a legmodernebb
technológiákkal is.
A külföldi gyakorlat segíti a tanulók szakmai és idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztését,
mely a későbbiekben a munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeiket növeli, valamint
hozzájárul a személyiségük, szemléletük pozitív változásához is.
Az idei Leonardo da Vinci mobilitási projekt témája a „Tavaszi zsongás, rügyfakadás” volt. A
gyakorlat programját a szegedi iskola tanárai állították össze, a finn partner bevonásával. A
szakmai programnak szervesen illeszkednie kellett a magyarországi tantervhez és
követelményrendszerhez. A munkaprogram lényege, hogy a diákoknak a tervezéstől a
kivitelezésen át a dokumentáció készítéséig egy teljes munkafolyamatot kellett
megvalósítaniuk a ruhaipari tanműhelyben. A kommunikáció nyelve az angol volt.
A pályázók közül a legrátermettebb, legmotiváltabb négy diákot választotta ki a bíráló
bizottság, ők 2012. január 25-től utazhattak Hämeenlinnába egyhónapos szakmai gyakorlatra.
A tanulók nagy izgalommal készültek az útra, hiszen volt, aki még repülőgépen sem ült.
A kinti iskolában a könnyűipari (ruha, textil, szőrme, bőr) szakmákat egy épületben, de külön
- külön műhelyekben oktatják, a diákok szállása a közeli kollégiumban volt.
A foglalkozás reggel 8-kor kezdődött, a tanárok ismertették a feladatot, majd ezt követően a
tanulóknak maguknak kellett megoldaniuk a kivitelezést. A felhasznált anyagok közül
tetszőlegesen lehetett választani, azonban az elhozott termékek anyagárát meg kellett téríteni.
A szegedi diákok megállták a helyüket, a munkaprogramot sikeresen megvalósították.
Tetszett nekik a rendkívül korszerű tanműhely, s a kinti oktatásnak az a sajátossága, hogy a
tanulók jóval nagyobb önállósággal és felelősséggel dolgoznak.
Szabadidejükben kirándultak, megismerték a várost, de jártak Helsinkiben és Tamperében is.
A program zárásaként kétnyelvű Europass bizonyítványt vehettek át a tanulók.
A népszerű csereprogramot folytatni szeretnénk, reméljük, a következő pályázatunk is elnyeri
a Tempus Közalapítvány támogatását.
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Megjelent: Textiltechnika 2012/2-3 összevont számában.

