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Az Erasmus Program által támogatott szakmai gyakorlatomat Sassariban, Szardínián
töltöttem. IV. évfolyamos tanító szakos hallgatóként három hónapig voltam a Szalézi rend
által fenntartott intézményben. Ebben az otthonban olyan gyermekek vannak, akiknek
valamilyen családi problémájuk van: elvált, szenvedélybeteg, szociális támogatásra szoruló
szülők gyermekei. Összesen 36 gyermek van az intézményben, közülük nagyon sokan
testvérek. A fiatalok fele az intézményben él, a másik fele esténként hazamegy, és
hétvégenként is otthon vannak. Vegyes korosztályú gyermekek: 3-17 éves korúak, 18 fős
csoportokban, 4-5 nevelővel. Én azokkal a gyermekekkel voltam, akik hazajárósok. Délután,
az iskolai tanítás után érkeztek a gyermekek a közösségbe és este hét óráig maradtak. 7 órakor
a nevelők vitték őket haza. Voltak fiatal pedagógusok, akik kötelező szakmai gyakorlatukat
töltötték az intézményben, és voltak önkéntesek is. Délutánonként minden gyermeknek
kötelessége a házi feladatának az elkészítése. A fiatalabb lányokat hetente kétszer táncolni
vitték, a nagyobbakat pedig úszni. A fiúk tornaterembe, bokszra, táncra jártak. A nevelők
vitték őket a délutáni szakkörökre is.
A nevelők majdnem minden nap megbeszélést tartottak a közös munkáról, napi teendőkről és
a diákokról.
Nagyon tetszett, hogy több nevelő volt a gyermekekkel. Ennek köszönhetően sokkal több időt
tudott egy felnőtt egy gyermekkel tölteni. A felnőttek így sokkal több visszajelzést kaptak a
gyermekekről, és folyamatos segítséget egymástól. Ez nagyobb alkalmazkodást igényelt, de
sokkal felszabadultabb volt a légkör. A házi feladatokat a gyermekek a nevelők folyamatos
segítségével készítették. Egy gyermekkel mindig együtt tanult egy tanár. Olyan volt, mint egy
nagycsalád. Bátran fordulhattak a nevelőkhöz a fiatalok, sőt egymáshoz is a különböző
életkor miatt.
Jól látszott, hogy a gyermekek problémás családi háttérrel rendelkeznek: csonka család,
szenvedélybeteg szülő… Nehezen kezelhetőek voltak és sok problémával küzdöttek. Nagyon
agresszívan viselkedtek. Sokat veszekedtek, kiabáltak egymással, néha verekedtek is. Arra is
volt példa, hogy a felnőttel veszekedtek, verekedtek. Ezért a nevelők folyamatosan
beszélgettek a diákokkal, sokat magyaráztak nekik.
Sok tárgyat, ruhákat kaptak az intézményből. Az ott élő gyermekekhez néha eljöttek a szüleik
látogatóba.

Mivel családban nőttem fel, az elején nagyon nehéz volt elfogadni, hogy milyen nehéz családi
környezettük van ezeknek a gyermekeknek. Egyszer azt mondta az egyik nevelő, hogy az
intézmény a szülőknek szeretne segíteni a gyermeknevelésben. Ez a felfogás nagyon
meglátszott az ottani körülményeken.
A gyermekekkel sokat kézműveskedtem. Nagyon élvezték ezeket a tevékenységeket.
Érdeklődve jöttek, és szívesen, örömmel készítették a tárgyakat.
Pedagógiailag sok türelmet tanultam. Mivel problémás családokból jöttek a gyermekek,
magatartásbeli problémákkal küszködtek Sok türelemmel, megértéssel kellett hozzájuk
fordulnom. Friss pályakezdőként számtalan alkalmam nyílt váratlan helyzetekkel találkozni.
Délutánonként voltam az intézményben, így a délelőttjeim szabadak voltak. A délelőttöket az
olasz nyelv tanulására fordíthattam. A hétvégéim szintén szabadok voltak. Sokat kirándultam
ezen a gyönyörű szigeten. A csodálatos helyek felfedezése mellett sok embert
megismerhettem és kikapcsolódhattam.
A szardíniai népről azt olvastam, hogy nagyon zárkózottak. Ennek ellenére az ellenkezőjével
találkoztam: vidámak, nyitottak, segítőkészek, kedvesek. Megérkezésem előtt nagyon féltem a
beszédtől. Mivel szárdok közé mentem, attól tartottam, hogy tájszólásban fognak beszélni.
Szerencsére nagyon szépen beszélték az olasz nyelvet.
Az életvitelük is nagyon tetszett. Sokkal nyugodtabbak, kevesebbet idegeskednek, nem
rohannak sehova.
Az étkezési szokásaikat nehezen tudtam megszokni. A polip és a csiga mindenütt
megtalálható volt.
Érdekes és egy kicsit bosszantó volt, hogy a buszmegállókban nem volt feltüntetve a
menetrend. Helybéliek sem voltak tisztában a busz érkezésének időpontjával. Egyszer
megkérdeztem egy buszra várótól, hogy mikor jön a busz. Azt válaszolta, hogy nem tudja,
éppen várja a buszt.
Sassariban sok Erasmusos hallgatóval találkoztam. Nagyon sok spanyol hallgató volt, de
megismerkedtem ír, német, török, brazil hallgatókkal is.
A három hónap alatt voltak nehéz és izgalmas helyzetek. Szerencsére sikerült megoldanom a
problémákat. Sassariban egy Erasmus iroda is működik. Ha volt bármi problémám, akkor
bátran fordulhattam hozzájuk.

Nagyon köszönöm a sok támogatást! Nagyon örülök, hogy élhettem az Erasmus ösztöndíjjal.
Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Roccio dell’ Elefante
A szél és az eső formálta elefánt formájúvá a hatalmas követ. Belsejében kazetták találhatóak,
amit régen temetkezési helynek („tündérháznak”) használták.

