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NÉV Molnár Edit 

Szállás értékelése : 5 

A szállás az elvártaknak megfelelő volt, a szállás 
mellé kapott reggeli túl is mutatott azon. Maga a 

hely, nagyon közel volt a képzés központjához. 
Kényelmes, tiszta, csendes rendezett 
környezetben helyezkedett el. 

Utazás értékelése :5 

Az utazás során igénybe vett szolgáltatások 
(repülő, busz traszfer, hely járat, busz) kényelmes, 
pontos, és megbízható volt. 

Fogadó intézmény értékelése :5 

A fogadó intézmény nagyon barátságos, 
informatív, és minden kérést figyelembe vévő volt. 
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Képzést vezetők értékelése :5 

A képzés vezetője felkészült, informatív, rugalmas, 
barátságos, alkalmazkodó és megbízható volt. 

Program értékelése : 5 

A program nagyon színes, mozgalmas, különféle 
kompetenciákat fejlesztő, kreatív, ösztönző jellegű 
volt. Maximálisan igyekezett kihasználni a benne 
rejlő lehetőségeket. 

Nemzetközi startégiára vonatkozó 
javaslatok 

 

 

elérhető : http://kmaszc.hu/wp-

content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-
strategia_KMASZC.pdf 
 

 

 

- Erasmus Plus KA2  nemzetközi 
együttműködés kialakítása a tréningen 
részt vett országok képviselőivel, közös 
projektekben való részvétel. 

- a diákok nemzetközi együttműködésének 

előmozdítása, mely által fejlődik 
kooperációs kompetenciájuk, 
kreativitásuk, és nemzetközi 
tapasztalatokra tehetnek szert. Továbbá 
fejlődik nyelvtudásuk is. 

- a diákok korszerű szakképzésben vehetnek 
részt, megismerhetnek korszerű 
technikákat, munkaeszközöket, 
munkaerőpiaci érvényesülésük 
erőteljesebbé válhat. 

http://kmaszc.hu/wp-content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-strategia_KMASZC.pdf
http://kmaszc.hu/wp-content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-strategia_KMASZC.pdf
http://kmaszc.hu/wp-content/uploads/2021/01/Nemzetkoziesitesi-strategia_KMASZC.pdf
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Legnagyobb eredmények, személyes 
sikerek 

Megismerkedhettem egy fejlett oktatási rendszer 
mindennapi gyakorlatával, ellátogathattam egy, 
mind földrajzi, mind oktatási szempontból 
rendkívül érdekes országba, megismerekdhettem 
annak kultúrájával, hétköznapjaiba bepillantást 
nyerhettem. Megismerhettem a « cselekvés általi 
tanulás », a tapasztalatokon alapuló tanulás és a 
projekt módszer gyakorlati megvalósulásának 
módjait. 

A program értékelése angol nyelven  

(1000-1500 karakter szóközzel) 

The program is based on the methodology of 
context for context, field learning and cooperation 
between international teachers of the training. 
The goal was to create connections among 
teachers, thus making a network in European 

participants of education. A goal was also to learn 
and experience best practices of Icelandic 
education system in order to copy something 
similar in our countries. In my opinion the different 
structured visits and lessons held beforehand were 
really well structured. In this way we could 
understood the gist behind the activities, the 
knowledge was handed over not only in form of 
lessons, passively but actively in strolling through 
the land and  visiting schools. The organizer also 
paid attention to the needs and backgrounds of 
different teachers, so that the were sent to schools 
very similar to the teachers’ original school, and 
they paid attention to fields of interests. The 

school visits were excellently organized and 
flexible to the needs of teachers too. This 
programme has given me so much experience that 
can definitely help my professional improvement 
in the field of teaching in the future. I have 
understood the methodology of project work, field 
work in context, and the method of deploying 
creativity and exploration. Also I had the chance to 
experience the land and its culture in order to 
deeper understanding the core of education. I 
think I am very lucky to have been there. 
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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 képzés tematikája - 4 

 

a képzés nyelve – 5 

 

a fogadóország oktatási rendszere – 4 

 

a képzés 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 

 

a képzés tematikája - 5 

 

a képzés nyelve – 5 

 

a fogadóország oktatási rendszere – 5 

 

a képzés témája - 5 

 


