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Molnár Mária  

Szállás értékelése 
 
4  

A szállodában kényelmes, 
légkondícionált szobák voltak. Az étel és 
a kiszolgálás kitűnő volt, mindig kaptam 
pillanatok alatt új ételt a zeller allergiám 
miatt, ha volt az ételben. 
Ami nem volt tökéletes : a szobám 
ajtaja nehezen nyílt a kártyával, néha 
több percbe is beletelt, amíg ki tudtam 
nyitni. A zuhanyfülke ajtaját nem 
lehetett becsukni és kicsit szűk volt. 

Utazás értékelése 
 
 5 

Autóval utaztunk, ami kényelmes volt. 
Rendszeres pihenőket tartottunk, így az 
utazás alatt a lábunk sem gémberedett 
el nagyon. A sofőr (Hajnal Sándor) jól 
vezet,  biztonságban éreztük magunkat 
mellette.  
Az autós közlekedés a helyszínem is 
szükséges volt a távolságok miatt. 

Fogadó intézmény értékelése 
 
5 

Nagyon kedvesen fogadtak minket. 
Igyekeztek mindenben segíteni, 
eligazítani bennünket. A hangulat végig 
baráti és oldott volt. 
A feladatokhoz kellő mennyiségü 
alapanyag és információ állt 
rendelkezésre. 
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A program szakmai értékelése 
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Rengeteg tapasztalatot szereztünk, 
kapcsolatokat építettünk a külföldi 
kollégákkal. A program élménydús, 
szakmailag inspiráló volt. Olyan 
dolgokat próbálhattunk ki, 
készíthettünk, amit más alkalommal 
nem állt még módunkban, pl 
ruhadíszeket és egy komplett ruhát is. A 
többi csapatnál láthattunk érdekes 
virágkötészeti megoldásokat, ötleteket. 
Szakmailag fejlődhettünk, 
tapasztalatainkat beépíthetjük az 
oktatásba, gazdagíthatjuk, 
változatosabbá tehetjük a tananyagot. 
Egyes ötletekkel megújíthatjuk a 
versenyeken való részvételünket, 
munkáinkat. Kiállításokon (Szakma 
Sztár, OMÉK) felhasználhatjuk a látott 
élmény elemeket, ötleteket, ezzel 
változatosabbá, látványosabbá téve az 
iskola megjelenését. 
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A program kultúrális részének értékelése 
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Rövid és munkával teli kintlétünk 
alatt, sikerült megnézni a 
közelben 2 kisvárost és egy 
természetvédelmi területet 
(Sulmona, Scano, Riserva 
Naturale Regionale Lago di San 
Domenico). 
A városokban megfigyelhettük az 
egyedi építészeti megoldásokat, 
az ott élők szokásait, 
történelmét. A filmekből jól 
ismert sikátorokat, 
lépcsősorokat, utca felett 
száradó ruhákat. Én sok apró 
részletképet készítettem 
kapubejárókról, kopogtatókról, 
növény összeültetésekről az 
ablakokban, díszítő faragásokról 
az épületeken. A különböző 
stílusban épült templomok 
díszítettsége, építészete érdekes 
volt.  
Gyönyörködtem a táj 
szépségében, az úthálózat 
kiépítettségében.  
A természetvédelmi területen a 
duzzasztó által létrehozott tó 
szépsége, a mellé épített 
kápolna díszítettsége volt  még 
figyelemre méltó.  
A helyszínen elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő egyedi volt a rajta 
elhelyezett medve portréval, 
tájba illő látványt nyújtott. 
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Nemzetközi startégiára vonatkozó javaslatok 
 
 
elérhető : 
https://kmaszc.hu/feltoltesek/2022/01/Nemzetkoziesitesi-
strategia_KMASZC.pdf 
 

 

 
Nagyon jó lenne hasonló programokon 
részt venni később is. A 2000-es év 
körül több európai országban sikerült 
pályázatokkal megfigyelnem az ottani 
tanítási módszereket, iskolákat, 
virágkötészeti munkákat, stílusokat. 
Ezeket a tapasztalatokat beépítettük az 
oktatásba, ami nagyban hozzájárult a 
versenyeken elért sikereinkhez. 
Megújítottuk az iskolai és az országos 
virágkötészeti stílust és munkákat. Ezt 
jó lenne újra feleleveníteni, mert 
országos szinten kicsit ellaposodott, 
elavult a virágkötészet, ideje lenne 
frisíteni. Nekünk tanároknak 
megújúlni, fejlődni, speciális 
módszertani ötleteket tanulni, 
kipróbálni. 

Legnagyobb eredmények, személyes sikerek 

Sajnos régóta nem gyakoroltam az 
angol nyelvet, de ennek ellenére 
általában értettem az elhangzottakat, 
rövid válaszokra is képes voltam. 
Inspiráltabbnak érzem magam az új 
kihívásokra !  
A Covid miatt kicsit bezárkóztunk 
mindannyian az elmúlt időszakban, de 
úgy érzem ez a program segített a 
nyitásban. 

 
Mennyire érezte magát felkészültnek a mobilitás előtt – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán 

nem éreztem magam felkészültnek, 5 – nagyon felkészültnek éreztem magam) 
 
a fogadóország kultúrája – 5 
 
a program tematikája - 5 
 
a képzés nyelve – 5 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 4 
 
a program témája - 5 
 


