Työssäoppimassa Grenoblessa
Moi! Ollaan Ella ja Ida, tällä hetkellä 3. vuoden lähihoitajaopiskelijoita. Olimme 2. vuoden keväällä
kuukauden työssäoppimassa Ranskassa, Grenoblessa.
Koulussamme puhuttiin paljon kansainvälisyydestä, ja ykkösvuonna oli mahdollisuus lähteä lyhyelle
viikon tai kahden reissulle. Olimmekin puhuneet siitä, kuinka siistiä joskus olisi lähteä, mutta rohkeus
ei riittänyt hakemaan. Yllätykseksi syksyllä opettaja tuli kysymään kesken tunnin, jos oltaisiin
kiinnostuneita. Vastattiin tottakai heti, että halutaan lähteä!
Olimme Grenoblessa 8.3-6.4.2019 suorittamassa kuntoutuksen tukemisjaksoa päiväkodeissa.
Työskentelimme neljä päivää viikossa, klo 9-12 ja 14-17. Työpäivät olivat sopivan mittaisia ja keskellä
päivää oleva tauko helpotti jaksamista. Työ oli välillä todella raskasta kielen takia, sillä päiväkodeissa
ei puhuttu yhtään Englantia. Harjoittelujakso oli todella mielenkiintoinen, opettavainen ja mahtava
kokemus, josta me molemmat opimme paljon työntekijöinä sekä sen, että haastavimmistakin
tilanteista kyllä selviää!
Meillä oli joka keskiviikko sekä viikonloput vapaata, joten ehdimme hyvin tutustua eri paikkoihin
sekä nähtävyyksiin. Kävimme Grenoblen lisäksi myös Lyonissa, joka sijaitsee parin tunnin päässä
Grenoblesta. Vuorilla tykkäsimme käydä useita kertoja. Vuorilta oli mahtavat näkymät ja ne olivat
ihan uusi juttu meille, sillä Suomessa ei ole vuoria. Kiertelimme myös paljon eri kahviloita,
ravintoloita sekä kauppoja Grenoblessa.
Kävimme myös tutustumassa ranskalaiseen kouluun, missä meille esiteltiin hoitoluokkia sekä
millaista on opiskella hoitoalaa Ranskassa, se oli todella mielenkiintoista. Kävimme myös hoitoalaa
opiskelevan luokan oppitunnilla ja opiskelijat saivat kysyä meiltä kysymyksiä. Yllätyimme, kuinka
innokkaita opiskelijat olivat kyselemään. Melkein koko luokka sanoi haluavansa vierailla Suomessa.
Suurin haaste matkassa oli kieli. Ranskassa hyvin harva puhuu englantia, meidän työpaikoillamme ei
kukaan. Siksi työ olikin välillä erittäin raskasta ja haastavaa, kun yhteistä kieltä ei ollut. Myös
ranskalaisissa päiväkodeissa oli aivan eri tavat ja toimintaperiaatteet, joten se toi tietysti hieman
haasteita. Esimerkiksi opiskelijat eivät saaneet nostaa lasta syliin tai vaihtaa vaippoja. Toisessa
päiväkodissa käytettiin myös “istuimia”, joihin lapset laitettiin vöillä kiinni rauhoittumaan. Kaikista
haasteista kuitenkin selvittiin ja onneksi meitä oli matkassa kaksi!!
Parasta matkassa oli, kun sai kokea niin paljon uutta. Opimme matkasta todella paljon ja se toi meille
aivan huikean kokemuksen. Meistä oli todella kiva kokea uudet nähtävyydet ja vapaa-ajalla
olimmekin siksi aina ulkona kiertelemässä ympäri Grenoblea. Matkassa parasta oli myös se, kuinka
hyvin meitä autettiin kaikissa asioissa missä tarvitsimme apua. Kaikki asiat oli järjestetty meille
todella hyvin, joka oli tosi kiva ja perhe auttoi meitä kaikessa, esimerkiksi jos sairastuimme tai
kysyimme muuten vain apua.
Suosittelemme ehdottomasti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan ulkomaille. Reippaalla ja
positiivisella asenteella pärjää jo pitkälle.
Haluamme kiittää Careeriaa ja kaikkia opettajia tästä mahdollisuudesta lähteä matkalle, oli mahtava
reissu!

