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2017. október 13-tól november 15-ig egy gyönyörű spanyol szigeten, Mallorcán
töltöttem szakmai gyakorlatomat. Ezen idő alatt Inca városában éltem és ebben a városban
helyezkedett el ideiglenes munkahelyem is, ami az „Ies Pau Casesnoves” iskolában volt.
Szakmai gyakorlatomat nem egyedül végeztem, hanem 3 diáktársammal. Szinte
majdnem minden feladatot együtt oldottunk meg, ezért megtapasztalhattam milyen is
csapatmunkában dolgozni. Az ottani gyakorlat vezetőnk nagyon segítőkész volt és ha
valamiben elakadtunk tanácsaival támogatott minket. Közöttünk a kommunikáció angolul
történt és könnyedén megértettük egymást. Többször adódott olyan alkalom, hogy egy
különleges problémát kellett megoldanom és ezt a kihívást is sikerrel vettem. Nagyon jó
érzés volt a számomra, hogy akár egyedül is meg tudtam oldani a felmerülő problémákat.
Elsőként diákok által használt notebookokat kellett karbantartani, alaposan
megtisztítani, megjavítani. Rengeteg számítógépet kellett frissíteni, minden egyes
tanteremben be kellett állítani a tanári használatban lévő SMART boardokat és
hangszórókat is. Gyakorlati időnk alatt sok új számítógépet kapott az iskola, és feladatunk
lett ezekre operációs rendszereket telepíteni. Ezek többnyire szoftveres beállítások,
hibaelhárítások voltak. Azonban hardveres munkákat is kaptunk, amik probléma
megoldására vártak és büszke voltam magamra, hogy lányként is helyt tudtam állni. Például
laptopokat, nyomtatókat szedtünk szét és raktunk össze. Legjobban az ottani iskolai hálózat
érdekelt, amikor egy router-t kellett konfigurálnunk. Géptermekbe is volt alkalmunk
benézni, ami számomra nagyon érdekes volt, hiszen megláthattam hogyan is működik egy
iskolai rendszer. Úgy érzem rengeteget tanultam e munka során és biztos vagyok benne,
hogy a jövőben is szükségem lesz az itt megszerzett ismeretekre.
Természetesen nemcsak munkából állt az életünk, a mindennapi élet során is
sokat tanultunk. Rengeteget utaztunk és felfedeztük Mallorca több ámulatba ejtő városát.
A tengerparti városokba többször is eljutottunk, voltunk Alcúdiában, Sóllerben, Porto
Cristoban, Cap de Formentorban. Bicikli túrát is tettünk a Sóllert körülvevő hegyláncokon,
ami igazán megmozgatta kocka fenekeinket. Többször eljutottunk a sziget fővárosába,
Palmába, ahol megnéztük a lélegzetelállító katedrálist. Október közepén még a nyárba
csöppentünk, így Alcúdia strandján beástuk egyik társunkat a forró homokba. Megismertük
a katalán kultúrát, megkóstoltuk a szigetlakók nevezetes ételeit és édességeit, nagy
örömmel vettünk részt a helyi fesztiválokon. Inca városában az óriási piacon
fénysebességgel költöttük a pénzünket ajándékokra, és megismertük a város kiváló
minőségű bőr termékeit. Itt lehetőségünk nyílt spanyol nyelvtudásunkat is gyarapítani.
A szálláshelyünk nagyon modern felszereltségű volt, könnyen el tudtuk látni
magunkat. Finomakat főztünk, de szüleinkhez hasonlóan rendesen mostunk és
takarítottunk is és nem utolsó sorban megtanultunk alkalmazkodni egymáshoz. Úgy érzem
mindannyian
önállósodtunk.
Boldog vagyok, hogy részt tudtam venni ezen a szakmai gyakorlaton és örök élmény
marad számomra.

.

Dortmund - 2017

Szakmai gyakorlat Erasmus+ beszámoló

Dortmund - 2017

Szakmai gyakorlat Erasmus+ beszámoló

