TANÁRI BESZÁMOLÓ
ERASMUS (EVOLVO) – MILANO
Field Trip Report

2017. október 14-től 2017. november 5-ig tartózkodtunk Milano belvárosában. 2 kisérő tanár
és 20 diák.
A projectben 9 és 12 osztályos tanulók vettek részt. Mindkét osztály profilja az informatika
szakmai ágazathoz köthető, így emelet szinten magas óraszámban tanulnak informatikát
(programozás, weboldal fejlesztés, hálózati ismeretek stb.)
Az olaszországi projektet sikeresnek minősíthetjük. Minden egyes diákunk a munkáltató által
kiosztott feladatokat elvégezte. Külön kiemelném a Castellazna Engeneering cég által kiadott
projektet, ahol a diákjainknak egy olyan weboldalt kellett összerakni, ami egy teherszállító
autó súlykorlátjait kellett kiszámítani a megadott információk alapján. A weboldal
elkészítéséhez nem csak a HTML nyelvezetet kellett kiválóan ismerniük a diákoknak, hanem
a számításhoz valamilyen Script nyelvet is kellett alkalmazniuk. A tutor a JavaScript vagy
JQuerry nyelvet javasolta, ami korszerű technikai megoldásokat tartalmazott.
A diákok eleinte félve indultak útnak, hiszen egy másik ország kultúrájában kellett helyt
állniuk, ahol nem a magyar nyelvre kellett támaszkodni, hanem az angolra. Így szaktanárok
segítségével és a nyelvi teszteknek köszönhetően a társalgási szintű angoljuk fejlődött. Kisérő
pedagógusokra is nagy hatással volt az olasz kultúra, hiszen a tanárok is fel tudták fedezni az
olasz sajátosságokat, illetve a diákok munkahelyeikre és munkakörnyezetükre is betekintést
nyerhettek.
Minden egyes tanulóknak tetszett a 3 hetes szakmai gyakorlat, a kezdeti nehézségeket és
bátortalanságot leküzdve már a második héten önállóan és otthonosan mozogtak a városon
belül és kívül akár csoportosan, akár önállóan.
A szállásra panaszunk nem volt, minden kérésünkre a hotel személyzete készségesen
teljesítette. A milánói időjárás miatt (és az ottani szokásoknak megfelelően) fűtés nem volt a
szobáinkban, így fáztunk éjszakánként, de plusz takarót kérhettünk a hotel személyzetétől.
A reggelit a hotelben fogyasztottuk el, ahol szabad szedéses svéd asztal jellegű étkezést
biztosítottak. A gyerekek ebédjét minden nap reggel 7 és 8 óra között kaptuk meg, így volt

olyan gyerek, aki a tegnapi szendvics ebédből kimaradtakból tudott magának csomagolni,
vagy a reggeliből készített magának ebédet. A vacsorára ígért mikrózható ebéd sajnos nem az
elvárásoknak megfelelő volt, a 3 hetes gyakorlatunk alatt 19 napból mindig tészta variációkat
kaptunk.
Összességében nézve a 3 hetes szakmai gyakorlat a kezdeti nehézségeket leszámítva jól
sikerült, a gyerekek megismerkedtek az informatika ágazati szakmával és
munkalehetőségekkel. Több munkahely visszajelzett értékelő lapjukon, hogy érettségi után
azonnal alkalmaznák diákjainkat. Diákjaink többségének sikerült szakmailag fejlődnie, volt
olyan munkahely is, ahol az aktuális technikákat tudták kipróbálni, éles környezetben tudtak
tesztelni számítógépeket, ajánlásokat kiadni.
Az Erasmus+ egy hasznos program diákok számára, hiszen egy olyan lehetőséget biztosít a
tanulók számára, amit nem minden nap kaphat az ember. Más országok kultúrájába és
munkaformáiba ad betekintést, idegen nyelvi kompetenciát fejleszt.

