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Honnan értesült az Erasmus lehetőségről, mi késztette a kiutazásra? Merültek-e fel problémák 

az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy munkaterv összeállítása, 
egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, biztosítás)? 

 
Korábban már vettem részt tanulmányi Erasmuson Görögországban, ott egyértelművé vált, hogy a 

szakmai gyakorlatot is így fogom teljesíteni. Problémám nem igazán akadt, a fogadóhely keresése 
viszonylag sok ideig tartott, de végül sikerült megtalálni a megfelelő helyet. Érdemes ezt mielőbb 
elkezdeni, ahogy a szálláskeresést is, ha esetleg az nem adott. 

 
Mivel utazott a helyszínre, az bevált-e, mit javasol a jövőben oda utazóknak? Okozott-e gondot 

a szállás biztosítása a fogadó országban? Kapott-e segítséget, ha igen kitől a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

 
Repülővel utaztam Pisaba, onnan pedig kijöttek értem autóval. Szerintem a repülő a legegyszerűbb, 

így, hogy hazafele buszoztam így rögtön láthattam a különbséget a kettő között, egyértelműen a repülőt 
választanám. Szállást kaptam, így azzal nem volt problémám. Vinni a ruhán kívül semmi különöset nem 
ajánlanék. Talán ha spórolni szeretnénk egy rúd szalámi ajánlatos. 

 
Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 

helyiekkel és a többi külföldivel? A mobilitás alatt használt nyelv a fogadó országé volt, vagy ettől 
eltért? 

 
Könnyű volt a beilleszkedés, a „mentorom” mindenben segített, vitt különböző szakmához tartozó 

eseményekre, így könnyen tudtam barátkozni a többi emberrel akik ott éltek. Sajnos olaszul nem beszélek 
így az angolt használtam, az emberek többsége legalább egy minimális szinten beszélte. Tanítgattak 
olaszul, amihez nagyon megjött a kedvem, így itthon is elkezdtem. 

 
Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 
Meg voltam elégedve teljesen. Elég feladatot kaptam, az megfelelt annak amit a tanulmányaimban 

elméletben már megtanultam, ahogy korábban említettem, több eseményen is részt vehettem ahol 
többször külön angolul nekem elmagyaráztak a tanulmányaimmal és a szakmai gyakorlaton való 
tevékenységemmel kapcsolatos dolgokat. Ezenkívül a mentorom külön készült, hogy elmagyarázza 
nekem a dolgokat. 

 
Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 

Amennyiben tanulmányokat végzett, kellett-e változtatni a Tanulmányi tervén (Learning 
agreement for study), ill. gyakorlat esetében (LA for Traineeships) szükség volt-e módosításra? 
 

Végrehajtottam a szakmai gyakorlatot az előírt módon, változtatásra nem volt szükség. 
 
A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei (elegendő információ, segítség nyújtás stb) 
 
Elegendő információt kaptam előzőleg, rögtön válaszoltak a leveleimre bármi kérdésem felmerült. 

Segítettek akkor is ha bármi problémám volt, bár ilyesmik nem igazán fordultak elő szerencsére. 
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A fogadó intézménnyel kapcsolatos észrevételei (pl. gyakorlat esetén betartották-e a 
munkaidőt stb) 

 
Betartották az előre megbeszélt munkaidőt, ha esetleg úgy alakul, hogy hétvégén kellett segíteni, 

akkor azt a következő héten lecsúsztattuk, úgy ahogy én szerettem volna. Ünnepnapokon természetesen 
nem volt munka. 

 
Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
8 órakór keltem fel, reggeli után 9-kor kezdtünk dolgozni, amit egy ebédidő illetve szieszta követett, 

általában 4-5 óra körül fejeztük be a munkát ami után a szabadidőmet töltöttem. 
 
Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
A legjobb élmény talán az volt, hogy az emberek mennyire közvetlenek és barátságosak, ez így 

kitartott végig a két hónap alatt, de azért mindig rácsodálkoztam. Legrosszabb élményként talán az 
időjárást mondanám, persze ez nem nagy probléma, de a májusi rengeteg esőn kívül rossz élmény nem 
történt. 

 
Egyéb fontos megjegyzés, pl. mit gondol a jövőben hogyan tudja hasznosítani a külföldön 

szerzett tapasztalatait? 
 
Mindenképp fogom tudni hasznosítani a kinn szerzett tapasztalatokat, ez a legjobb dolog az 

Erasmusban, hogy önállóságra nevel egy idegen országban, úgy hogy nagyjából egyedül van az ember 
kinn. A nyelvtudás fejlődése is fontos szempont, mivel rá van kényszerülve az ember, hogy idegen 
nyelven beszéljen, így később is sokkal természetesebb fog így beszélni. 
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