Kansainvälisen työssäoppimisen raportti:

Vinkkejä sisällön tuottamiseen; käsittele matkaraportissasi näistä ainakin
kuutta aihealuetta (aihealueet 1 ja 4 erityisen tärkeitä).

Nimi: Yaroslav Rulov

Ryhmäntunnus: OMKA 17

Ulkomaanjakson kesto: Saksa

Työpaikan nimi ja toimiala: Stadttheater

Kohdemaa ja kaupunki: Koblenz

Työssäoppimisen ohjaaja : Anke Bumiller

1 Työskentely

- Minun harjoittelu oli kaupunginteatteri. Koblenzin kaupungissa, Saksassa. Tämä on
melko pieni teatteri ja vanha. Teatteri on taidemuoto, jossa näyttelijät esiintyvät
yleisön edessä puhetta, musiikkia, tanssia, liikkeitä ja eleitä hyödyntäen.
Tavanomaisen kerronnan lisäksi teatterilla on useita eri muotoja, kuten ooppera,
operetti, baletti, pantomiimi. Teatteriesityksiä esitetään usein teatterissa, joka on niitä
varten suunniteltu rakennus tai tila. Тeatterissa on paljon henkilökuntaa.
Minun tapauksessani käytäntö oli teatteristudiossa, jossa oli kaksi räätälöintä, yksi
miehille ja yksi naisten vaatteille, ompelijat, jotka ommelivat puvut.

Asiakkaat olivat luonnollisesti näyttelijöitä, suunnittelijoita ja puku-suunnittelijoita.
- Liitä kuvat raportin alaosaan.
- Koriste-esineiden valmistus. Ompelu
- Työpäiväni alkoi klo 9,00 missä ompelin puvut, jotka räätälöityjä oli valmistellut
minulle. Lounas oli klo 12.00 ja työpäivän loppu klo 16.00
- Käytännössä studiossa käytetään saksia, neuloja, kierteitä, оmpelukone.
- Minun ohjattiin työtehtävissäsi oli hyvin
- Ennen uuden projektin aloittamista studion johtaja tai vaatturi informoisi kaikille,
näytti skitsi seuravaan näytelmä .Keskustelivat monimutkaisista puvuista.
- Siellä oli paljon käsityötä eikä monimutkaista
- Minulle ei annettu kovaa työtä. Ei oli vastuuta.

2. Oppiminen ja ongelmaratkaisu

- Ennen matka olen ollut jo Saksassa ja tiedän jo kulttuuri ja tavat.
- Matka aikana olen aloitanut ymmärtää ja oppia saksaa
- olen oppinut miten käytetään ulkomaan liikenne.
- Tulevaisuudessa voin opiskelemaan kieliä

3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

- Ystäviä oli helppo tehdä tässä joukkueessa. Kollegat olivat mukavia ja ystävällisiä.
kohteliaasti. antoivat paljon neuvoja työssä. Se oli erittäin hauskaa ja mukavaa
työskennellä heidän kanssaan.

- Kyllä Olen ystävystyin paikallisten kanssa. Ja nyt olen jatkan keskustella, meillä on
paljon yhteisiä harastuksia. Sain hyvät palauteet.

- Esittelin erittäin moderni ja näytin uudet laitteet

- ei oli ollut ongelmaat

4. Ammattietiikka

- studion johtaja, vaatturi tarpeeksi hyvin keroivät järjestysohjeet ja avustaja
näytti teatterin
- Minä en huommanut suurta eroa työssä
- Työn huolellisuutta ja laatua arvostetaan erittäin hyvin

5 Terveys, turvallisuus ja yhteistyö

- studion johtaja, vaatturi tarpeeksi hyväältä keroivät järjestysohjeet ja avustaja
näytti teatterin
- Minun ei tarvinnut käyttää paikallisia lääketieteellisiä palveluja
- Valitettavasti studiossa oli paljon vanhoja laitteita,
- ennen matkaa oli tarpeen tehdä vakuutus

6 aloitekyky ja yrittäjyys

- kyllä, minulla oli idea luoda oma yritys
- Minä voin hyödyntää ulkomaanjaksoa tulevaisuuden työnhaussa

7 kestävä kehitys

- kierrätys toimi hyvin, Saksassa on säiliöitä vanhoille vaatteita ja erilaisia jätteitä

8 estetiikka

- Тyöpaikka oli hyvin vaatimaton.
- Studion tilat ovat vanhoja ja tarvitsee korjausta, myös työvälineitä.

- Kyllä olen saanut vahvistuksen että ostan vain uusia koneita

9 viestintä ja mediaosaaminen

- työpaikalla puhuin venäjää ja englantia ja yritin myös puhua saksaa
- Minulla ei oli kieliongelmia
- En huomennut eroa
- Olen yhteydeissä sukulaisiin Internetin välityksellä

10 matematiikka ja luonnontieteet

- en ollut eroa – käytetään kg ja metrit
- valuutta euro
- hinnat ovat paljon halvempia myymälöissä ja ravintoloissa
- sähkö- ja lämmitysjärjestelmä olivät hyvin

11 eknologia ja tietotekniikka

- matkan aikana käytin internetiä

12 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Saksassa on iso ruoka välikoimä ja Suomessa pienempi.
Työ- ja ruoka-ajat Saksassa ja Suomessa on ihan samalaiset
Saksassa pukeautovat parempi kuin Suomessa
Koblenz on pieni kaupunki ja kaikki tervehdyvät
Olen joka viikonloppu reisussa ollut
Ihmiset käyttäytyvät hyvin ja ovat kiinostuneet palion asioihin Minulla ei ollut
kulttuurishokia koska olen monta kertaa ollut Saksassa. Minulle oli mukava asua
Saksassa ja viettää aikaa paikkallisten ihmisten kanssa.

