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Első munkanapunk kezdetén fogadtak minket az intézmény vezetésének képviselői.  

Ismertető kisfilm segítségével tájékozódhattunk arról merrefelé tart jelenleg a Colleg 

Cambria Wrexham. Mivel az intézményhez több éves kapcsolat fűz, érdeklődéssel követtük a 

legújabb fejleményeket. Megtudtuk, több intézményt vontak össze, ennek eredményeként 

vették fel új nevüket. Továbbra is megtesznek mindent azért, hogy az angol mellett a helyi 

velszi nyelvet is ismerjék és használják a tanulók. Ugyanezen a tájékoztatón tudtuk meg azt 

is, mikor, melyik helyszínen kell majd a tanulóknak megjelenniük, illetve ránk, tanárokra, 

milyen foglalkozások várnak. 

Az ott töltött napok programja számomra is szoros időbeosztást jelentett.  

A szépészeti ágazathoz tartozó kozmetikai és fodrászati szalonokban figyelemmel 

kísérhettem a munkaszervezés folyamatait, illetve az egymásra épülő szintek elvárásait. 

Tanulmányoztam a vizsgakövetelményeket, valamint a vizsgák lebonyolításának mikéntjét. 

Nagyszerű lehetőségnek éreztem a nyitott szalonok lehetőségét, ami azt jelentette, hogy a 

tanuló fodrászok, kozmetikusok már valódi klienseken dolgozhattak. Természetesen mindezt 

úgy, hogy a beérkező vendég tisztában van azzal, hogy a sminkje, frizurája még egy 

képzésben lévő, fiatal kezemunkájának eredménye lesz. Úgy gondolom, mindez a 

gyakornokok számára is rendkívül motiváló lehet. Szemtanúja lehettem egy profi sminkes 

bemutatójának, ahol a média, film, színház által használt fogások titkait ismerhettem meg, a 

kollégáimmal és iskolám tanulóival együtt. A bemutató után diáklányaink egymáson 

gyakorolták a látottakat. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

A hegesztőkhöz is kilátogattuk, az iskola egy távolabbi üzemébe, ahol megtapasztalhattuk az 

ottani munkamegosztást és fegyelmet. Úgy tűnt, hasznos ismeretekre tettek szert. Külön 

élmény volt számukra az idegen nyelven történő kommunikáció, illetve a munkavédelmi 

szabályok megismerése, elsajátítása angol nyelven is. 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt feladataimhoz tartozott interjú 

készítése az iskolavezetés egyik tagjával, 

akivel többek között arról beszélgettem, 

hogyan ápolják a nemzetközi kapcsolatokat, 

hogyan működik a minősítési rendszerük, 

hogyan motiválják kollégáikat, hogyan 

támogatják a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulókat, vannak-e 

beiskolázási gondjaik.  

Hazaérve, a kapott válaszokat és ötleteket 

saját intézményemben megosztottam 

kollégáimmal, munkatársaimmal, majd igyekeztünk beépíteni a mindennapi gyakorlatba.  

Csoportunk számára szervezett környékbeli 

kirándulások lehetőséget biztosítottak a helyi 

nevezetességek megismerésére, valamint jobb 

munkakapcsolat kialakítására.  

Köszönöm a lehetőséget: 

Krämmer Erika 

  


