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BESZÁMOLÓ ISKOLÁNK NYERTES ERASMUS+ PROGRAMJÁNAK ELSŐ ÉVÉRŐL

PARTNERKAPCSOLATOK ALAKULÁSA

Erasmus + KA1 pályázatunkfogadó intézményei közül különösen a francia iskolákkal sikerült
jó kapcsolatot kialakítani, ennek eredményeként ebben a tanévben 3 francia diákcsoportot is
fogadtunk magyarországi szakmai gyakorlatra.Ez fontos számunkra, mivel 2016-ban új
pályázatot szeretnénk majd benyújtani.
Yzeure-ból érkezett francia diákok szakmai gyakorlata Budapesten (2014.11.16-2014. 11.29.)
Az első csoport2014.11.16.-án, a második 2015.01.04.-én érkezett. Gyakorlati helyük a
TomansBags Táskanagyker Rubina Bag boltja volt, ahol két hetes szakmai gyakorlatukat
végezték. Munkájuk végeztével minden nap felváltva a mi iskolánk Erasmus pályázatban
résztvevő diákjai városnézésre kísérték őket. Ez remek nyelvgyakorlatnak bizonyult és a mai
napig tartó barátságok is szövődtek. Néhányan később a projekt keretében, a kinti szakmai
gyakorlaton újra találkozhattak. A francia diákok számára a zuglói Váci Mihály Kollégium
biztosított szálláshelyet.Mindkét csoport kereskedelem-marketing szakos tanulókból állt.
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A második yzeure-i francia csoport szakmai gyakorlata Budapesten (2015.01.04- 2015.01.17.)
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Cussetból érkezett francia diákok szakmai gyakorlata iskolánk könyvtárában(2015. 04.17- 05.02.)
A harmadik csoport Cussetból érkezett. Ők ügyvitel szakos diákok voltak, iskolánk jól
működő könyvtára biztosított számukra két hetes gyakorlati helyet. Kísérő tanáruk
NatalieAnmounal, Lycées Albert Londres, Cusset szakközépiskola vezető tanára,
mentorukMolnár Nóra, iskolánk könyvtárosa volt.

Francia diákok szakmai gyakorlata iskolánk könyvtárában

Monitoring látogatások
A monitoring látogatások sorántörekszünk a jó együttműködés kialakítására, egymás oktatási
rendszerének tanulmányozására, jó gyakorlatok későbbi bevezetésére, nyelvismeret
bővítésére, új projektek lehetőségeinek megalapozására. Mindezek fontosak számunkra, mivel
2016-ban új pályázatot szeretnénk majd benyújtani. Az elmúlt évben két ilyen látogatásra
került sor.
Az első látogatás francia részről történt. Tavaly novemberbenNatalieAnmounal, a Lycées
Albert Londres, Cussetszakközépiskola nemzetközi kapcsolatok koordinátora és két
kollégája négy napos monitoring látogatást tett Budapesten.Céljuk a két intézmény közötti
együttműködés létrehozása volt.
Ezt követte a francia kontaktlátogatás. Vasné Botár Ágnes, iskolánk igazgatója és jómagam,
Marjainé Salamon Éva az Erasmus projekt koordinátorafrancia partnereinknél jártunk
Vichyben, Gannatban és Yzeureben 2014. december elején. Mindhárom iskola vezetői
fogadtak bennünket és tárgyaltunk az együttműködés további lehetőségeiről. A látogatást
hasznosnak ítéljük, eredményeként iskoláink között további projektek jöhetnek létre.

A 2014/15-ös tanév befejeztével sikeresnek ítéljük partnerkapcsolataink építését. A
következő tanévben tovább folytatjuk ezt a munkát is.
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