Erasmus + 2017 beszámoló
2017. 11.12-2017.12.02.

Három év után ismét lehetőség nyílt 13 vendéglátásban tanuló diákunknak részt venni az
Erasmus + pályázaton.
Kísérő tanárok: Tóth Tibor, Hegyi Sándor , Hambuchné Németh Bernadett, Kataticsné
Szollár Emese
Utazás:
2017 november 12-én reggel , Mercedes típusú kisbusszal. Megbízható sofőrökkel
biztonságos volt az utazás. Hazautazás december 02-án reggel.
Szállás:
Bécs egyik frekventált negyedében, a Pratertől pár percre volt a szállás. Három, négy és öt fős
lakásokban voltak a diákok elszállásolva. A pedagógusok külön lakást kaptak. A
tömegközlekedés nagyon egyszerű volt, az S-Bahn gyalog öt percre volt a háztól.
Mindenki meg volt elégedve a szállással, a tulajdonos is jó véleménnyel volt a csoportunkról.
A gyerekek fegyelmezetten viselkedtek, betartva a házirendet.
Étkezés:
Előre csomagolt készételeket kaptunk, amit előző éjszaka futár hozott a szállásra. A reggeli és
az ebéd nagyon egyoldalú volt, a vacsora volt a meleg étkezés, ami változatosabb volt. Persze
nem mindenkinek nyerte el a tetszését.
Gyakorlati helyek:
A tanulók előzetes beosztás alapján mentek a gyakorlati helyekre dolgozni. A munkaidő
mindenkinél más volt. Volt, aki hajnali 6-ra járt, volt, aki 12-től este 10-ig. Akiket kellett
mindig elkísértünk, ill. elmentünk eléjük. A munkahelyekkel mindenki meg volt elégedve és
örömmel mondhatom, hogy tanulóink sem vallottak szégyent, volt aki még állásajánlatot is
kapott.
Próbálták a diákokat szakmájuk szerint beosztani, ami néhány esetben nem sikerült, viszont
ez nem okozott gondot.
Programok:
Próbáltuk a gyerekek szabadidejét hasznosan lekötni. Sajnos ritka volt, hogy mindenki otthon
legyen, de így is megpróbáltuk tartalmassá tenni az idejüket.
Sokat sétáltunk, igyekeztünk megmutatni a város nevezetességeit. Hétvégenként kulturális
programokat szerveztünk:a Schönbrunni kastélyt, a Természettudományi Múzeumot,a
Hadtörténeti Múzeumot és a Csokoládémúzeumot néztük meg. Esténként sokat
beszélgettünk a diákokkal, elmondták tapasztalataikat, élményeiket.

TEMPUS munkája:
Előzetesen tartottak a diákoknak tájékoztatást. Sajnos az utazás előtt pár nappal törtét a
tájékoztatás és sok gyerek fejében nem volt tiszta kép a programmal kapcsolatban. Így volt,
aki visszamondta az utazást.
Összességében jónak ítéljük a programot, a gyerekek sok tapasztalattal érkeztek haza.
Betekintést nyertek más ország kultúrájába, megnézhették azok nevezetességeit.
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