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NÉV Veress Borbála 

Szállás értékelése 
 
5 

 
Tiszta, rendezett környezet, kiváló 
ellátás. 

Utazás értékelése 
 
5 

 
Személygépkocsival történt, kellemes 
volt, bár időben hosszú. Esetleg a 
jövőben (amennyiben a költségek 
megengedik) más utazási formát is 
lehetne használni (pl. repülő). 

Fogadó intézmény értékelése 
 
5 

 
Szívélyes, barátságos légkör és társaság 
fogadott minket. Kiváló vendéglátásban 
volt részünk. 
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A program szakmai értékelése 
 
5 

 
A Romantica Festival rendezvény 
időpontjára mentünk ki. A kapott 
feladat egy utcarész díszítése volt az 
újrahasznosítás jegyében ott kapott 
növényanyagok felhasználásával az 
újrahasznosítás jegyében. Több kellék 
felhasználásával (nyugágy, autógumik, 
esernyők) készítettük el a választott 
helyszínünket, egy kis teraszt. Levelek 
összefonásával készítettünk szőnyeget, 
a nyugágyra tűzött fej és lábtartó párna 
készült. Az autógumikból puff és 
kisasztal, valamint `tábortűz` készült. 
Mivel többen dolgoztunk egy nagy 
térdekoráció megvalósításán , volt 
időnk és lehetőségünk a többi ország 
munkáját is megtekinteni, ötletet 
meríteni belőlük. Rendszeresen 
körbejártuk az összes helyszínt a 
faluban és hozzánk is jött naponta több 
csapat érdeklődni. 
A szervezés, a tájékoztatás, a helyszíni 
ellátás megfelelő volt.  
 
A fesztivál esti programjára virágruha 
készítése és színpadi bemutatása volt a 
feladat. Ennél a feladatnál egy kis 
félreértésnek köszönhetően nem 
voltunk tisztában az elvárt 
mennyiséggel, így meglepetésként érte 
a szervezőket, hogy 4 db munka is 
készült, amit sokallottak, de végül közös 
színpadi felvonulással megoldottak. A 
többi résztvevő munkája alapján a 
jövőben ez a feladat több itthoni 
előkészületet igényelne. 
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A program kultúrális részének értékelése 
 
5 

 
A kultúrális program részben 
önszerveződő volt, amit elégségesnek 
és megfelelőnek ítélek. 
A Festival utáni nap záró programja egy 
medencés délután és egy nagy közös 
vacsora volt. Mindkettőn oldott, remek 
hangulat volt.  
A kommunkációt kissé nehezítette, 
hogy a külföldiek közül sokan még 
annyira sem beszéltek angolul, mint mi.   
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Nemzetközi startégiára vonatkozó javaslatok 
 
 
elérhető : 
https://kmaszc.hu/feltoltesek/2022/01/Nemzetkoziesitesi-
strategia_KMASZC.pdf 
 

 

 
Igény lenne a tanári továbbképzésekre. 
Jó lenne, ha több lehetőség adódna 
részt venni ilyeneken. 

Legnagyobb eredmények, személyes sikerek 

 
Ritkán van lehetőség így csapatban 
együttműködni kollégákkal. Jó volt egy 
ilyen helyzetben együtt dolgozni.  
 

 
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 – 4 
 
a program tematikája - 3 
 
a képzés nyelve – 4 
 
a fogadóország oktatási rendszere – 3 
 
a program témája - 4 
 

Mennyire érzi magát felkészültnek a mobilitás után – (Írjon mellé egy 1-5 ig számot – 1 : egyáltalán nem 

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