ERASMUS+ Külföldi szakmai gyakorlat 2019/2020

Idén először a szakmai gyakorlatot két csoportunk a nyári szünet idején teljesítette. A Lipcsébe utazó
csoport kezdte a sort augusztus elején, majd Dublinba vettük az útirányt. Ez a nyári kezdés azért volt
jó, mert akiknek nyári kötelező szakmai gyakorlatot ír elő a kerettanterv, abba az iskola beszámította
a külföldi gyakorlatot. Losoncra szeptemberben utazott a csoport. Mindenki 3-3 hetet töltött a
célországban különböző munkahelyeken és képzőközpontban.
Feladatainkat legtöbben érdekesnek tartottuk, szívesen mentünk minden nap a munkahelyünkre.
Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki munkatársainkkal, az írországi csoport tagjai a fogadó
családokkal is.
A munka mellett kísérő tanáraink rengeteg közös szabadidős programot állítottak össze, illetve a
fogadó intézmények munkatársai is szerveztek nekünk hétvégi kirándulásokat.
A három hét alatt nagyon sok élménymorzsát tudtunk a képzeletbeli vándortarisznyánkba tenni,
rengeteg tapasztalattal, élménnyel tértünk haza. Sokat fejlődtünk szakmai tudásban, az idegen nyelv
használatában, jobban megismertük egymást és a kinti munkatársakat, családokat, ERASMUS-os
diákokat, beleláttunk egy másik ország mindennapi életébe. Rengeteg helyre kirándultunk sok szépet
láttunk.
Idézet egy-egy országból, egy-egy Munkanaplóból:
„Minden a hasznomra válik, amit a 3 hét alatt itt tanultam a munkám közben, hiszen rendkívül sok és
változatos feladatban volt részem. Nagyon sok dicséretet kaptam a mai nap, azt mondták nagyon
örülnek, hogy én dolgoztam Náluk.”
„Rengeteg felejthetetlen élménnyel tértem haza hálás vagyok az iskolámnak, hogy lehetőséget
kaptam erre az utazásra. Remélem lesz még lehetőségem visszatérni Dublinba.”
„Mit tanultam ma: örülni, hogy meg tudom csinálni a rám bízott feladatot.”
„Boldog vagyok, hogy újra találkozhatok a családommal, de szomorú, hogy véget ért ez a remek
kirándulás. Rengeteg élménnyel gazdagodtam. Hálás vagyok, hogy az Erasmus Mobilitás projekt
keretein belül kijuthattam Németországba. és fantasztikus 3 hetet tölthettem ott.”
„Sajnos nagyon hamar eltelt ez a 3 hét, nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy részt vehettem
ebben a programban. Nagyon tetszett a sok színes program, a rengeteg hely ahová ellátogattunk, és
maga az egész környezet. Nagyon sokat fejlődtem szerintem a 3 hét alatt, tudtam hasznosítani az
angol tudásomat, ezáltal is jobban fejlődött az idegen nyelvi készségem. Nagyon hálás vagyok, hogy
ilyen sok új élménnyel gazdagodtam!”
„A 3 hét segített, hogy azért kicsit önálló legyek, nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy részt
vehettem a programban.”
Mindenki számára örök emlék lesz ez a három hét, örülünk, hogy részesei lehettünk.

