MUNKANAPLÓ
A 2017. október 22. – 2017. október 28. közötti
munkatársi mobilitásról Chemnitzben, Németországban

Név:

Heinczingerné Koncz Zsuzsanna

Helyszín: FU+U Sachsen gGmbh, Altchemnitzer Strasse 4,
09120 Chemnitz
Fő tevékenység: duális szakképzés Németországban,
cukrászüzem meglátogatása
A kapcsolattartó neve: Frau Fisher

Tevékenység, téma
Dátum
10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

Utazás
Bőséges reggeli után Frau Fisher kalauzolt bennünket a városközpontban, majd a
Chemnitz Plaza 5. emeletén meglátogattuk a FU Sachen Stöckhardt –
Gymnasiumot, ahol Herr Eilzer adott részletes beszámolót a Fu tevékenységéről.
Nagyon sok kérdés vetődött fel a német szakképzéssel kapcsolatban, amiről a
csütörtöki előadásban ígért kimerítő válaszokat.
Kellemes sétával jutottunk el az ebédlőbe, ahol gyakorlatát töltő tanuló szolgált fel.
Ebéd után a IHK Chemnitz (Kereskedelmi és Iparkamara épületében Herr
Nelamischkies szakképzési referens tartott szemléletes előadást az iparkamara
tevékenységéről, ismertette feladataikat ,és válaszolt kérdéseinkre.
A főtéren meghallgattuk a zenélő órajátékot, és megvacsoráztunk a Pentagonban.
Kellemes közös esti foglalatosságként felelevenítettük a napi történéseket, és
megírtuk a naplót.
Német szavakat is tanultunk: genau: pontosan ; Bitte zalen: kérem a számlát;
Szokásos finom svédasztalos reggeli, majd 8.15-kor indulás a munkaügyi
központba. Frau Fisherrel ott találkoztunk és részletes bemutatót kaptunk arról,
hogy mi minden történik ott a BIZ-ben (BerufsinformationsZentrum). Az
információs iroda vezetője végig vitt bennünket a színekkel is elkülönített négy
részlegen, és megszemléltük a minden részegységre jellemző könyvtári, és egyéni
használatrra szánt könyveket, prospektusokat, segédanyagokat, végezetül pedig
bemutatták nekünk az elektronikus interneten elérhető változatot.
A FU-ban elköltött ebéd után buszba szálltunk és a mi iskolánkhoz nagyon
hasonlatos képzési profilú szakképző iskolát látogattuk meg. Nemrég változott meg
a nevük, most: Berufliches Schulzentrum für Ernáhrung, Gastgewerbe, Gesundheit.
A jól felszerelt, tágas, kabinetrendszerben működő iskola igazgatónője végigvitt
bennünket a virágkötő, a vendéglátós, a gyógyszerész asszisztensképző laboron, a
hentes részlegen, a pék-cukrász elárusító részlegeken, a szakács és cukrász
kabineteken. Normál osztálytermeket és még az igazgatói irodát is
megtekinthettük.
Szabadidős programként délelőtt sétát tettünk a régi városrészben, este pedig
Szászország legkisebb várát, a Burg Rabensteint másztuk meg.
Vacsora után jellegzetes helyi tortákat kóstoltunk a Cortina Conditorei-ban.
Fél kilenckor találkoztunk Frau Fisherrel a FU előtt, a négycsillagos Rezidenz
Hotel meglátogatása céljából. Egy emléktábla hívja fel a figyelmet a magyar
vonatkozásokra. Paprika toronynak hívták, mivel magyar vendégmunkások
elszállásolására szolgált. A szálloda igazgatója , Frau Punner vezetett minket körbe.
Megnéztük a de luxe, superior és standard szobákat. 187 szoba, 14 emeleten, 33
alkalmazott. A hideg és meleg konyha megtekintése után a meeting room-ban
kérdéseket tettünk fel a gyakornokok munkájáról, stb.
Ezután a FU szaktantermeit néztük meg, saját autószerelő műhelyüket, az ügyviteli
szakirodájukat, ahol magyarul kaptunk tájékoztatást, majd egy szakmai előkészítő
osztály mindennapjaiba tekintettünk bele.
Délután a szakmai előkészítő (kb. pályaorientációs osztály) osztály működéséről
kaptunk képet egy részletes előadás során (BvB). Érdekesség volt, hogy négyhetes
előkészítő szakaszban mérik a bejövő tanulók tudását, képességeit, hozzáállását.
Hét különféle szakember segítségével dolgoznak egy 11-12 hónapos programban,
melynek megvalósulása után kerülnek be a szakképzésbe. Az egyik feladatot ki is
próbáltuk , nagy élmény volt a „tojástöptetés”!
A napi kultúrprogramunk: Felsendome barlangja Rabensteinben.
Vacsora előtt még egy „Conditorei”-t is meglátogattunk, és rengeteg süteményt
kóstoltunk végig.
A mai finomságos reggeli után a fuu osztálytermében töltöttük a délelőttöt Frau
Markgraf társaságában töltöttük. A duális képzés volt a téma. Előtte még részletes
képet kaptunk az előkészítő év bevezető négy hetének mérési anyagairól. Még egy
végzett növendék fejlesztési anyagát is megtekinthettük.

Ebéd után Herr Eilzer a németországi oktatási rendszerről beszélt, különös
tekintettel a szászországi oktatási viszonyokra. Meglepődve hallottuk, hogy a
rendszer milyen rugalmas, és biztosítja az átjárhatóságot.
Esti programunkban az ajándékvásárlás állt a középpontban és a vacsora utáni
süteménykóstolás sem maradhatott el, a cukrász kolléganő szakmai szempontjait
előtérbe helyezve.

10.27.

10.28.

Bőséges reggeli után a FuU épületében töltöttük a délelőttöt Frau
Kaden társaságában, aki a FuU szakiskolájának a vezetője. Ők a
problémás diákok beiskolázására koncentrálnak. 5 osztályban
képeznek
kb. 350-ot évente. Munkájuk eredményeképpen
szakmatanulásra válnak éretté a fejlesztő iskolából, illetve a normál
9-ból érkező valamilyen tanulási, pszichés vagy egészségi
nehézséggel küzdő diákok. Megtekintettük a belső műhelyeiket, ahol
11 féle szakmából kapnak ízelítőt. Jól felszerelt tantermekben 16-28
diák tanul, gyakorlaton 8 fős csoportokban dolgoznak.
A lemorzsolódás ellen sokat tesznek. Két szociálpedagógus segíti
négy osztály munkáját.
Ebéd után Frau Fischertől mindenki átvehette a Zertificat-ját és az
Europass oklevelét is.
Délután csoportunk látogatást tett Drezdában, sőt hazafelé tartva még
Freiberg kivilágított főterét is megnéztük.
Utazás

