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• Iskolánk tanulói 2015 júliusában immár hatodik alkalommal utazhattak

Németország Türingia tartományába egy hónapos szakmai gyakorlatra. Az

utazás a Tempus Közalapítvány Erasmus + program Mobilitási projektjén

belül valósult meg.



Előkészületek

Az utazás előtt a kiválasztott 20 diák mentális 
felkészítésben részesült, ahol az iskola igazgatója és 
a fogadó intézmény képviseletében Ramona Herzog
asszony tartott tájékoztatást az utazó tanulóknak és 
hozzátartozóiknak a gyakorlat menetéről, az 
alapvető viselkedési szokásokról és elvárásokról. 

A gyakornokok június 15- 19 között előkészítő 
projekthéten vettek részt, melynek során nyelvi, 
ország-ismereti, helyismereti, informatikai és 
mentális felkészítő órák zajlottak külön órarend 
alapján. 



Utazás: Az oda – és visszautazás egészét a küldő szervezet 

bonyolította le, kint tartózkodás alatti szállítást és ellátást az SHW 

szervezte.



Scheibe-Alsbach
A fogadó partner által biztosított központi szálláshely



A gyakorlat első napján a csoport Erfurtba utazott, ahol a város
nevezetességeinek megtekintése során intenzív nyelvoktatás folyt
német anyanyelvű tréner vezetésével. ( pl.útbaigazítás, vásárlás a
piacon)



A gyakorlati helyek mindegyike színvonalas, három és négycsillagos 

szálloda volt, amelyek megfelelő körülményeket biztosítottak a diákoknak 

mind a nyelvi, mind a szakmai kompetenciáik fejlesztéséhez. 







Monitoring: 

A gyakorlat félidejében az iskolavezetés egy tagja és a kísérőtanárok 

meglátogatták a gyakornokokat. A  látogatás során informálódtak a tanulók 

addigi teljesítményéről, amiért egy köztes jegyet kaptak,majd a gyakornokok 

beszámoltak addigi élményeikről.



A gyakorlat elismerése:

A gyakorlat elismeréséül kétnyelvű Europass bizonyítványt, valamint a 

partnerek tanúsítványát kapták a tanulók.



A gyakorlatot sikeresen 

teljesített tanulók névsora:
• Balogh Róbert 

• Bancsók Réka Liza

• Farkas Richárd

• Fehér Boglárka

• Gál Petra

• Gecse Viktor

• Helgert József

• Jung Márton

• Kapusi Norbert

• Kapusi Tamás

• Koleszár Zsófia

• Laczkó János

• Molnár Krisztina

• Ónodi Attila

• Puklus Dávid

• Soltész Péter

• Szabó Krisztina

• Szakadáti Erik

• Szilvási Katalin

• Szóráth Máté


