Ebben az évben (2014-2015-ös tanév) TKA támogatással az ERASMUS+ program keretében huszonöten
mehettünk külföldi szakmai gyakorlatra.
8-an Németországban Lipcsében, 9-en Svédországban Göteborgban, 8-an Szlovákiában Losoncon vehettünk
részt három hetes szakmai gyakorlaton. A kiutazást megelőzően élmény dús felkészítő foglalkozásokon,
csapatépítő programokon vettünk részt, melyeket tanáraink tartottak. A szervezési feladatokba is bevontak
bennünket tanáraink. Alapos előkészítés után, jó csapatként indultunk el, és ez a csapatszellem tovább erősödött
az együttélés során. Megérkezésünkkor a partnerintézmények képviselői fogadták csoportjainkat, egyeztettük a
végleges tennivalókat. Nagy élmény volt idegen környezetben, idegen munkatársak közt, idegen nyelven végezni
az irodai munkát. Még nagyobb élményt jelentett a sok kirándulás, közös programok, a sok látnivaló, más
nemzetek ERASMUs-os diákjaival kialakított kapcsolatok, egymás és saját magunk jobb megismerése.
Ezt igazolja néhány részlet a munkanaplóinkból illetve az elégedettségi kérdőíveinkből:
„Hosszú és fárasztó volt az út, jól éreztem magam Lipcsében, még maradtam volna egy kicsit, de nagyon jó újra
itthon. Fáradtan, de nagyon sok és jó élménnyel jöttem haza. Hálás vagyok ezért a lehetőségért mindenkinek.”
(Balázs Timea - Lipcse)
„ Mire hazaértünk nagyon elfáradtam, de sok mesélni valóm lesz a családnak, szép 3 hét volt.” (Bacsó

Péter – Lipcse)
„… az egész három hét nagy tanulság volt számomra. Magamat is, társaimat is jobban megismertem,
új kapcsolatokat építettem, új szakmai információkat gyűjtöttem, idegen nyelven nagyon sokat
beszéltem..” (Cziránku Patrik – Göteborg)
„… jól éreztem magam, tetszettek a feladataim, örömmel végeztem el azokat” (Krizsai Dóra – Göteborg)
„Minden, ami velem történt a három hét alatt, valamilyen módon hasznosulhat számomra, aminek módját most
még nem biztos, hogy meg tudom határozni. Nagyszerű volt a három hét.” (Mudriczki Roland – Losonc)
„Emlékekkel teli három hetet hagyok magam mögött.” (Keresztes Zsófia – Losonc)
„Rengeteg tapasztalatot szereztem az itt töltött idő alatt, sok apró „kincset” gyűjtöttem, mindent hasznosítani
tudok majd.” (Tóth Adrián – Göteborg)
„Tanulóink teljesítményével igen elégedettek voltak a munkahelyeken. Mindnyájan részletes (pozitív) értékelést
kaptak munkájukról. Az ERASMUS+ Mobilitás Program igen nagy jelentőséggel bír, hiszen tanulóink így
szereznek tapasztalatot, így tudják felmérni saját képességeiket, tudásukat nemzetközi területen is.” (Kísérőtanári
beszámoló – Lipcse)
„Tanulóink munkájával, teljesítményével a munkahelyeken nagyon elégedettek voltak (minden héten
meglátogattuk tanulóinkat a munkahelyeken, és napi kapcsolatot tartottunk Dr. Jordaky Béla Úrral). A LdV
Mobilitás programot rendkívüli lehetőségnek tartjuk, tanulóink számára szinte ez az egyetlen esély arra, hogy
nemzetközi környezetben is fel tudják mérni és kamatoztatni tudják képességeiket és tudásukat, és élő nyelvi
környezetben is használják a tanult idegen nyelvi ismereteiket.
Ez alatt a három hét alatt a diákok „élesben”, valós élethelyzetben is kipróbálhatták, megízlelhették, mi történik
egy-egy jól működő cég irodájában.” (Kísérő tanári beszámoló – Göteborg)
„Hasznos az ERASMUS+ Mobilitás program, tanulóink tapasztalatot szereznek, fel tudják mérni hol tartanak
tudásuk, képességeik nemzetközi elfogadottságát illetően, életre szóló élményhez jutnak.” (Kísérőtanári
beszámoló – Losonc)
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