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Tárgy: „Erasmus +” beszámoló

Kísérő nevelők beszámolója az utazásról, értékelés
Utazás
Az utaztatás korszerű, tizenhét személyes Mercedes gyártmányú limitált szériás kisbusszal
történt. Két sofőr váltotta egymást, hogy az utazás zökkenőmentesen és baleset nélkül
történjen. A diákok kérését mindig figyelembe vették. Megállások, pihenők a kéréseknek
megfelelően történtek. Dinamikusan és biztonságosan juttattak el a célhoz.
Szállás
Az érkezéskor volt némi zavar a logisztikával kapcsolatban. A korai érkezés ellenére nem járt
vacsora a csoportnak. Megjegyezni kívánom, hogy egy másik, keszthelyi magyar csoport a
segítségünkre sietett, és megosztották a vacsorájukat velünk. Az elhelyezés két szobában
történt. Hat és hét fő került egy szobába. A kísérők két ágyas külön szobát kaptak.
A tanulók közül egy fő pótágyon kapott helyet, amely nem volt alkalmas a tartós használatra,
és károsodott a súly alatt. A szobából el is távolították, de helyette nem tudtak másikat
biztosítani, ami alkalmas lett volna alvásra is. Ezért egy tanuló a földre helyezett matracon
töltötte az éjszakákat.
A szállás tiszta volt. Naponta történt takarítás, és az ágyneműt is cserélték minden héten. A
vizes blokkok minden szobában rendelkezésre álltak, de sajnos a diákok szobáiban a
zuhanytálca nem volt bemélyítve, a víz szinte szabadon folyhatott a padlóra. Sok problémát
okozott a feltakarítása vagy fel nem takarítása. A vége büntetés lett, amit a szálloda felé be
kellett fizetni. A szálloda személyzete tette a dolgát, de semmi extra nem fért bele az árba.
Nem láttunk mosolyt, és egyértelmű segítőkészség sem mutatkozott.
Étkezés
Napi háromszori étkezés járt. A reggeli mindig megfelelő mennyiségű és minőségű volt.
svédasztalos jelleggel tálaltak a szálloda halljában. Általában a választék megfelelő, sőt néha
kiváló volt. Megjegyezném, hogy ez a svédasztal nem összetévesztendő a Welness
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részlegekben megszokott étkezési móddal. A szálloda és ennek megfelelően az étkező is
újrahasznosított anyagokból készült, és a design a védjegyévé vált. Javaslom a honlapra
feltöltött képeket megtekinteni. www.madamahostel.it. Az újrahasznosítás eredményeként az
asztalok pl. bontott ablakokból készültek, aszpikszerűen lakkozva. Tiszta és higiénikus
felületet alkotva.
Az ebéd mindig szendvics volt, amit már előző nap este megcsodálhattunk a lakószinteken
található konyha-étkező helyiség üveg ajtajú hűtőiben. Másnap ugyanis a fóliába csavart
élelmiszert a portán helyezték el, és mindenki vitte a saját adagját. Gyümölcsöt és ásványvizet
minden nap kaptunk hozzá.
Vacsora a már említett lakó szinten elhelyezett étkezőben történt. A vacsora időpontját mi
választhattuk meg, ha eltérés volt, rugalmasan kezelték. A tradíciók némileg ütköztek az olasz
és magyar szokásokat tekintve. Szinte minden este a kínálat egy tálcára helyezett tészta-féle
volt, ami hűen tükrözte az olasz étkezési szokásokat. A magyar gasztronómia nem egészen
egyezik meg az olasszal. A tészta mellé járt valamilyen húskészítmény és sült burgonya.
Gyakran ízletes volt, de az ízlések és pofonok elvén itt is akadtak vélemény különbségek. A
húsokat nem sütik át, és a csirkét sem alaposan tisztítják. A sültön fellelhető tollazat néha
kétségek között hagyott minket…
Összességében az ételek mennyisége megfelelő volt, és alkalmas arra, hogy a rendszeres
munkavégzéshez a kalóriát biztosítsa. Az étkezés Több alkalommal is gasztronómiai élményt
nyújtott.

Gyakorlati helyek
Négy gyakorlati helyen történt a munkavégzés. Konkrétan egy nagyvállalat, egy kerékpár
szerviz, egy barkácsbolt és egyéni vállalkozás telephelyein végeztek munkát a tanulók.
A hegesztési munkákra három helyen volt szükség. Tanulóink bemutathatták tudásukat, és a
szakma iránti elkötelezettségüket.
A munkába járás tömegközlekedési eszközökkel történt, amihez a bérleteket megkaptuk. A
munkahelyek megközelítése húsz perctől egy óra időtartamig szórt. A tanulók a
munkavédelmi óvórendszabályok ismertetése és az útvonal többszöri közös bejárása után
önállóan közlekedtek, váltakozó munkarendben.

A gyakorlati képzőhelyeken a vezetők empátiával fogadták a tanulókat, és biztosították a
munkavégzés feltételeit. A dolgozók baráti gesztusokat is mutattak, közös étkezések, ebéd
meghívás vagy közös autózás is történt.
A kísérő tanárokkal szorosan együttműködve biztosították a kapcsolattartást és visszajelzést a
tanulók viselkedésével illetve munkavégzésével kapcsolatban. Dicsértek és kritikusan
értékeltek. Az értékeléseket figyelembe véve tudattuk a tanulókkal az aktuális elvárásokat.

Programok:
Mivel a projekt időbeosztása adott volt, ami három hétvégét és két nap regionális és nemzeti
ünnepet is tartalmazott, illetve a diákok munkahelyének beosztása különböző volt (voltak,
akik szombaton is dolgoztak) a szabadidő és a kötelező kulturális programok szervezése nem
könnyű feladat volt - tekintetbe véve az adott korosztály érdektelenségét. A két kötelező
programon teljes létszámban részt vettek, a Sforza kastélyban és a Leonardo da Vinci
természettudományi és technikai múzeumban is találhatott mindenki érdeklődésének
megfelelő részt.
Ezeken felül fakultatív programokat is szerveztünk, amin mindenki időbeosztásának és
kedvének megfelelően vehetett részt. Ezek a programok változatosak voltak, nem csak
kulturális, de szórakoztató élményt is nyújtottak: idegenvezetés, városnézés a város nevezetes
helyein; a Duomo templom megtekintése, séta a csatornák mentén, közös pizzázás, focimeccs
megnézése a San Siro stadionban, az új bevásárló negyed, a City Life, illetve a karácsonyi
vásáron részvétel; kiállítások látogatása: Prada Alapítvány, Hangar Bicocca, Verdi-ház, rapkoncert.
Kapcsolattartás:
A helyi szerevezők rugalmasak voltak, velünk a kapcsolatot főleg e-mailben és telefonon
tartottuk, ha szükséges volt. Viszont a tőlük kapott információ nem egyezett a nemzeti
irodáéval, ezért az indulásnál és érkezésnél adódtak problémák (lásd. odaérkezéskor a vacsora
hiánya, végső beszámolók időpontjának változás)

