Erasmus + projekttalálkozó
Spanyolország, Tarragona
2016. november 5-12.

2016. november 5-e és 12-e között nyolcunknak nyílt lehetősége arra, hogy az 5.
Erasmus+ ’Fit for work in Europe’ projekttalálkozón részt vegyen. Az utazó diákok névsoráról
októberben értesültünk, az addigi teljesítményünk alapján választottak Bennünket tanáraink. A
spanyolországi találkozóig már csak mi, nyolcan dolgoztunk a projekten így viszonylag sok
munka szakadt a nyakunkba.
A program fő témája a munkahelyi testi-lelki egyensúly fenntartása volt. Ehhez hazai
cégektől kellett információt gyűjteni. Segített minket többek között az IT, az Electrolux, és a
Parlament is. Emellett kutatást végeztünk a végzős diákok körében az elképzeléseikről a munka
és magánélet kapcsolatáról. Utolsó, egyben legösszetettebb feladatunk egy játékos rekreációs
gyakorlatsor összeállítása volt, amit a többi nemzet – spanyolok, franciák, németek, lengyelek
- számára kellett levezényelnünk.
November másodikán, szombat hajnalban indultunk a Budapesti Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtérre, ahonnan Frankfurtba, majd Barcelonába vezetett az utunk.
Szerencsére minden zökkenőmentesen zajlott. A katalán fővárosban egy spanyol szervező tanár
nagyon szívélyesen fogadott bennünket, és már indultunk is a várost felfedező túránkra. A
másnap is a városnézésről szólt turistavezető kíséretében. Gyönyörű tereket, Gaudi épületeit, a
Sagrada Familiát, a Güell parkot, az esti órákban a Mágikus Szökőkutat is megcsodálhattuk.
Tarragonába, a program fő helyszínére a késő esti órákban érkeztünk, ahol a minket fogadó
diákok egy közös vacsorával oldották a hangulatot. A hétfő és a kedd a prezentációk napja volt.
Délelőtt sor került a spanyol, a lengyel és a magyar, délután a német prezentációra. Izgatottan
álltunk a színpadra, de szerencsére elégedetten léphettünk le onnan. A „játékokra” és a franciák
előadása a második napon történt. Jógáztunk, zumbáztunk, de talán mindenki által a
legkedveltebb a magyar gyakorlatsor volt. A spanyolóráinkra és az egyetemi látogatásra is
ezeken a napokon kerül sor. A szerda már kevésbé szólt a munkáról, egy egész hosszú túrára
vittek minket egy hegymászó kíséretében. Alaposan elfáradtunk, de a tájak látványa kárpótolt
minket ezért. Ezt követően csokigyárat és cava pincét látogattunk. A cava egy helyi különleges
ital, a habzó borhoz hasonlítható. Mindkét helyen betekintést nyerhettünk a gyártási
folyamatokba is. Hasznos csapatépítő feladatokra is sort kerítettünk napközben, ami
elmélyítette a nemzetközi barátságokat. Az utolsó teljes nap a péntek volt. Sikeresen
teljesítettük a spanyol „nyelvvizsgánkat”, kiosztották a részvételért járó bizonyítványainkat.
Este egy búcsúbulin élvezhettük egymás társaságat – reméljük, nem utoljára.
Összességében elmondhatjuk, hogy egy sikeres hetet tudhatunk a hátunk mögött a
feladatok teljesítésében és a baráti kapcsolatok kiépítésében is.
A programban részt vevő diákok:
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