Szakmai beszámoló – Erasmus +
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Hennebont (Franciaország) 2016. 05.28.-06.04.
A 2014-ben indult Fit for Work in Europe című

Erasmus+ programunk franciaországi

projekttalálkozóján öt ország diákjai és tanárai vettek részt. Ennek a találkozónak legfőbb célja az
volt, hogy a 2015. novemberi, Magyarországon megrendezett találkozó óta elvégzett feladatokról a
diákok beszámoljanak egymásnak, s egy közös, nemzetközi csoportokban szervezett munka
keretében feldolgozzák a saját hazájukban gyűjtött adatokat.
A találkozót megelőzően iskolánk diákjai egy kérdőívet készítettek a fiatalok mobilitásáról. Kíváncsiak
voltak, hogy a partnerországokban hogyan gondolkodnak a középiskolás fiatalok a továbbtanulásról,
munkavállalásról: mely országokban folytatnák tanulmányaikat, szívesen vállalnának-e külföldön
gyakornoki munkát, s ha igen, akkor mely országokban. A kérdőíveket a francia csapat diákjai
értékelték ki, akik a találkozón be is számoltak az eredményekről. A beszámolót közös gondolkodás,
összegzés követte.
A találkozó másik fontos pontja, hogy a diákok más nemzet diákjaival együtt dolgozzanak, ezért
nemzetközi csoportokba szerveződtek, s az otthon előre összegyűjtött adataik alapján
prezentációkat készítettek a következő témákról:
1. A fiatalok számára elérhető munkaerőpiaci lehetőségek a partnerországokban
2. Erősségek és gyengeségek a partnerországok munkaerőpiacán
3. Kulturális különbségek a munkahelyeken- szituációs gyakorlat
A találkozó harmadik igen fontos eleme a diákok által előre elkészített flyer bemutatása volt. Az
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kritériumrendszer alapján a diákok és a tanárok közösen választották ki a legmegfelelőbbet, amely a
későbbiekben a program disszeminációjára fognak a résztvevő országok felhasználni.
A program során igen fontos a fogadó ország kultúrájának a megismerése is. Ezzel a diákjaink
tájékozottabbá, nyitottabbá, elfogadóbbá, toleránsabbá válnak. A diákok francia nyelvleckén is részt
vettek , megismerkedtek a francia, ezen belül a Bretagne-i kultúrával, a legfőbb nevezetességekkel.
Az ott szerzett tudásról a projekttalálkozó végén adtak számot.
A projekttalálkozó keretében lehetőségünk volt Párizs, illetve a Bretagne-i nevezetességek egy részét
is megismernünk.
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