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Az iskolából 4 szakképzési évfolyamon tanuló diák vett részt 5 hetes
szakmai

gyakorlaton

Berlinben

a

Vivantes

konszern

kórházaiban:

Csere

Zsuzsanna, Kárász Petra, Nagy Mária, Vadas Szilvia
A kiutazás vonattal történt Berlinbe, az út ugyan nagyon hosszú volt, de a diákok
sokat beszélgettek, így gyorsan eltelt az idő.
A kiérkezéskor Gunther Ring fogadta a kis csapatot. A szállás elfoglalásával telt
az este.
Az első napon a magyar és a
cseh diákok közösen vettek
részt

városnézésen:

tévétorony,

Holokauszt-

emlékmű,

Magyar

Nagykövetség

épülete,

Potsdamer Platz, Sony-Center,
Checkpoint

Charlie,

Brandenburgi kapu.

A hét további részében nyelvtanfolyam tanulták a német szaknyelvet,
kommunikációt. Csütörtökön a szakmai gyakorlatra érkezők megismerkedtek a
német tanulótársakkal, akik a gyakorlat során majd a segítségükre lesznek.

A második héttől kezdődött a
várva várt szakmai gyakorlat:
gyermek

ambulancián,

neurológiai

gyermekosztályon

és onkológiai és hematológiai
osztályon.
A tanulók arról számoltak be,
hogy
nagyon

a

tandempartnereik

sokat

segítettek

a

szakmai gyakorlatuk során. A
kedves,

segítőkész

dolgozók,

nővérek

bekapcsolódást,

kórházi
megkönnyítették

a

munkavégzést.

a

kórházi

Segítettek

osztályok
a

életébe

való

nyelvi

problémák

nagy

izgalommal

átküszöbölésében, a beteg-nővér kapcsolat kialakításában.
Bár

tanulóink

kezdték el a munkát a német
viszonyok között, hamar sikerült
alkalmazkodni

a

magyar

kórházi

élettől eltérő környezethez.
Beszámoltak arról, hogy a német
ápolók jóval kevesebb feladatot
végezhetnek

el

önállóan,

mint

itthon. Kisebb a felelősségük is.
A

napok,

hetek

múlásával

egyre

kevesebb gond adódott a német nyelv
miatt.

Tanulóink

magabiztosabbá

váltak. Örömmel végezték a rájuk
bízott feladatokat.
A kint tartózkodás idején diákjaink
számos

barátságot

kötöttek.

A

kórházi gyakorlat, a nyelvtanfolyam, a
közös

programok,

városnézések

felejthetetlen élményt jelentettek
számukra.

Diáktársaiknak azt üzenik:
Legyenek bátrak! Tanuljanak idegen nyelvet! Éljenek a lehetőségekkel! Vegyenek
részt ilyen vagy ehhez hasonló programokon! Mert az ilyen programokon szerzett
élmények meghatározóak lesznek számukra!

