Szakmai gyakorlat Észak Írországban

A Leonardo da Vinci pályázat
révén

osztályunk

eljutott

15

tanulója

Észak-Írországba.

Izgatottan készültünk a hosszú
útra,

amely

kezdődött

busszozással

Bukarestig,

onnan

életünk első repülőútját tettük
meg
átszállással

folytattuk

útunkat

Frankfurtig,

Dublinba.

Ott

a

majd
tanárnők

megmutatták a város jellegzetességeit, kastélyt, utcákat, Szent
Patrik templomot, Trinity kollégiumot, Múzeumot, a parkot és még
nagyon sok szép helyre elvittek bennünket. A városnézés végén újra
buszra ültünk és folytattuk utunkat a végcél felé, Londonderrybe.
Nagyon szép és tiszta helyen voltunk elszállásolva, a város egyetemei
kampuszán, a Duncreggan Student Village-ben. Mindenkinek külön
szobája volt, közös fürdővel és konyhával. A reggelit mi készítettük
el, vacsorázni pedig a Cheers étterembe mentünk. Első nap
bemutatták a North West Academy közvetítő cég munkatársai a
várost és a kereskedelmi egységeket, ahol gyakorlatoztunk. Az első
héten reggel angol órákat tartottak nekünk, amik nagyon érdekesek
és hasznosak voltak. Angol órák után mentünk a gyakorlatihelyünkre,
ahol mindenki végezte a kapott feladatot, mind például árazás, áruk
kihelyezése a polcra, árcsökkentések kifüggesztése, stb.,

majd a

gyakorlat után mentünk vacsorázni a Cheers étterembe. A vacsora
után szabadfoglalkozások vártak ránk, focizás, sportolás a Penny
Burn-ben, játszótér stb. Hétvégén nagyon sok helyre ellátogattunk, a
Carrick a Rope Bridge-hez, a Giant’s Causeway-hoz (Óriások útjához),
Dunseverick Castle-hez. A rossz idő ellenére nagyon szép volt a

látvány,

megnéztük

Belfastban

a

Titanic

Múzeumot.

Voltunk

állatkertben, láttuk a városházát, Guildhall-t és az Albert órát is.
Második héten már nem kellett angol órákra járnunk, hétköznap
reggeltől délutánig gyakorlatoztunk majd vacsoráztunk és ismét
vártak ránk az érdekes,szórakoztató szabad idős tevékenységek mint
az ír tánc, paintball, mozi, koncert est, bouwling, film est. Ezeket a
programokat mi nagyon szerettük, mert sok olyan dolog volt amit
most próbálhattunk ki először. Minden nap volt két óra szabad időnk
a vacsora előtt, amit vásárlásra használtunk ki. Utolsó nap az NWA
székházában átvettük a nyelvi bizonylatainkat és az Europass
Mobility-t.
Szombaton és vasárnap,

a két utolsó napunkon, kirándulni vittek

minket. Voltunk az Éhség múzeumba, az Atlanti Óceán legészakibb
partján, és voltunk a múzeumba ahol bemutatták azt mikor az írek
bevándoroltak Amerikába. Hétfő reggel 5 órakor fájdalmas búcsút
vettünk

Londonderryből,

busszal

indultunk

Dublinba

ahonnan

repülővel Frankfurtig utaztunk. Frankfurtba 7 óra várakozás után
tovább indultunk szintén repülővel Bukarestbe. Végül kedd hajnalba
érkeztünk meg a már ismerős városi sportcsarnokunkhoz.
Mindannyian fáradtan, nyuzottan de élményekkel teli és jobbnál jobb
tapasztalatokkal tértünk haza. Azt hiszem mind annyian örültünk,
hogy hazaértünk, de ugyanakkor

sajgó szívvel hagytuk ott az új

embereket akiket megismerhettünk, a csodálatos helyeket amiket
láttunk, és tértünk vissza a megszokott kerékvágásba. Mind a
tizenötünknek felejthetetlen, kellemes emlék marad ez a két hét.
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