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A pályázatban vállaltak szerint sikeresen megvalósítottuk a két tanévre tervezett program első
mobilitási projektjét.
2018. november 11. és 2018. november 24. között 8 – gyakorló ápoló képzésben résztvevő tanulónk teljesített 2 hetes szakmai gyakorlatot a Klinikum Ingolstadt intézményben.
November 11-én vasárnap reggel, 9 óra 2 perckor indultunk Győrből. A Győr-MünchenIngolstadt útvonalon a menetrendszerinti vasúti közlekedés ideális és kellemes volt számunkra,
az optimális költségeket és a kényelmet tekintve is.

Délután 4-kor érkeztünk Ingolstadtba, ahol a partneriskola (FOS-BOS Ingolstadt)
projektkoordinátora, Kristina Widmann tanárnő várt bennünket. 15 perc gyaloglás után
megérkeztünk a szálláshelyünkre.
A szállásunk egy apartman-hotelben volt, ahol kényelmes kétágyas szobák, teljesen felszerelt
konyha, fürdőszoba, nappali tv-vel, terasz és mosási lehetőség állt rendelkezésünkre.
A fogadó intézmény koordinátora egy tartalmas infómappával várt minket. Ebben
buszmenetrendet, várostérképet, szabadidős és kulturális programlehetőségeket találtunk.
Első nap a klinika ápolási igazgatója Erich Göllner úr, a BBZ igazgatója Wolfgang Lamprecht
úr, és Ines Glasl asszony az ápolási igazgató asszisztense fogadott minket. Filmekben és
prezentációkban bemutatták a klinika történetét, jelenlegi helyzetét (épület, munkatársak,
számadatok, osztályok …) valamint Ingolstadt város nevezetességeit.
Ezután mindenki belépőkártyát, névtáblát és több váltás munkaruhát kapott.

A 8 tanuló 8 különböző osztályra került beosztásra. Ennek két oka volt, egyrészt mindenki
próbáljon egyedül, anyanyelvi segítségek nélkül boldogulni, másrészt a klinikán velünk egy
időben más gyakornokok is voltak, azaz az ápolási személyzet nagyon leterhelt volt.
Minden nap 7-14 óráig tartott a gyakorlat. Ami praktikusan azt jelentette, hogy 6 órakor
indultunk a szálláshelyről, kb. 40 percet utaztunk egy átszállással, és kb. 3 órára értünk vissza.

Munka után a délutánokat általában közösen töltöttük. Mivel a szálláshelyet önellátással
foglaltuk, minden nap be kellett vásárolnunk, a közös reggelikhez és vacsorákhoz.
Esténként mindig összeültünk munkamegbeszélésre. Ekkor összegeztük a napi eseményeket,
tapasztalatokat, a tanult új nyelvi kifejezéseket, módszereket, pozitív és negatív élményeket, a
megoldási lehetőségeket és a következő nap feladatait.

Ezen kívül még számos plusz programban volt részünk:
Az első héten, szerdán munka után Erich Göllner ápolási igazgató úr körbevezetett bennünket
a klinika olyan részlegein, ahol még nem jártunk. Voltunk a palliatív, onkológiai részlegeken,
a gerátrián, a gyermeksebészeti osztályon és a sürgősségi betegfelvételen.

Időt szántunk, hogy megismerkedjünk Ingolstadt nevezetességeivel (Münster, Museum, Alte
Anatomie)

Egyik nap a BBZ iskolában vettünk részt szakmai órákon, ahol hospitáltunk és aktívan részt
vettünk a tananyag feldolgozásában, neurológia, pszichológia, betegjogi és szociológia órákon.

A második héten látogatást tettünk a partneriskolában.
Hétvégén, szombaton Nürnbergbe, vasárnap pedig Dachauba kirándultunk.

A második hét végén, pénteken a klinika ápolási igazgatója ismét fogadott minket,
megbeszéltük a tapasztalatokat, élményeket és nehézségeket.
Örömteli hangulatban és a további közös munka reményében köszöntünk el.
A gyakorlat végén mindegyikünk Europass Mobilitási igazolást, és elismerést kapott a
gyakorlat teljesítéséről.
November 24-én szombaton kicsit fáradtan, de sok élménnyel tértünk haza.

